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ŠPORT

Šport je oblasť, v ktorej sú právomoci EÚ pomerne nové. EÚ ich získala až
nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009. EÚ je zodpovedná
za tvorbu politík založených na dôkazoch a za posilňovanie spolupráce a riadenie
iniciatív na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V období 2014 – 2020
bol po prvýkrát vytvorený osobitný rozpočtový riadok v rámci programu Erasmus+
na podporu projektov a sietí v oblasti športu.

PRÁVNY ZÁKLAD

Aj keď sa pred rokom 2009 v zmluvách neuvádzala osobitná zákonná právomoc EÚ
v oblasti športu, Komisia položila základy politiky EÚ v oblasti športu bielou knihou
o športe z roku 2007 a akčným plánom Pierra de Coubertina.
Lisabonskou zmluvou získala EÚ osobitnú právomoc v oblasti športu. Článok 6
písm. e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zveruje EÚ právomoc podporovať
alebo dopĺňať činnosti členských štátov v oblasti športu, pričom v článku 165
ods. 1 sa stanovujú podrobnosti športovej politiky a uvádza sa v ňom, že Únia
„prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich sa športu, pričom zohľadňuje
jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovoľnosti, ako aj jeho
spoločenskú a vzdelávaciu úlohu“. Článok 165 ods. 2 odkazuje na „rozvoj európskeho
rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvorenosti pri športových súťažiach
a spolupráce medzi subjektmi zodpovednými za šport, ako aj ochranou fyzickej
a morálnej integrity športovcov, najmä mladých športovcov“. EÚ tak má právny
základ na štrukturálnu podporu odvetvia športu prostredníctvom programu Erasmus
+ a na jednotné vystupovanie na medzinárodných fórach a vo vzťahu ku krajinám
mimo EÚ. Ministri športu členských štátov EÚ sa tiež stretávajú na zasadnutiach
Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Okrem toho právomoci EÚ v oblasti
jednotného trhu mali taktiež výrazný vplyv na šport. Napríklad Súdny dvor Európskej
únie vytvoril dôležitú judikatúru s významným dosahom na sféru športu (napríklad vo
veci Bosman). Zároveň však EÚ uplatňovala právomoci „soft law“ prostredníctvom
príslušných programov financovania v úzko súvisiacich oblastiach, ako je školstvo,
zdravotníctvo a sociálne začleňovanie.

CIELE

Začlenením novej osobitnej právomoci do zmlúv sa otvorili nové možnosti pre činnosť
EÚ v oblasti športu. EÚ vyvíja úsilie o dosiahnutie väčšej spravodlivosti a otvorenosti
pri športových súťažiach a o väčšiu ochranu morálnej a fyzickej integrity športovcov,
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pričom prihliada na špecifickú povahu športu. Okrem toho podporuje myšlienku, že
šport môže zvýšiť všeobecný blahobyt, pomôcť prekonať rozsiahlejšie spoločenské
problémy, ako je rasizmus, sociálne vylúčenie a rodová nerovnosť, a zabezpečiť
významné hospodárske výhody v celej Únii. Navyše sa politika v oblasti športu
považuje za dôležitý nástroj v rámci vonkajších vzťahov EÚ. EÚ sa zameriava najmä
na tri aspekty: 1) spoločenskú úlohu športu, 2) jeho hospodársky rozmer a 3) politický
a právny rámec v odvetví športu.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Rozvoj politiky
1. Biela kniha o športe a akčný plán Pierra de Coubertina
Biela kniha o športe, ktorú Komisia predložila v roku 2007, bola prvou „komplexnou
iniciatívou“ EÚ pre oblasť športu. Pri vykonávaní navrhnutých činností Komisia
zhromaždila užitočné dôkazy o otázkach, ktoré sa majú riešiť v budúcnosti. V bielej
knihe sa stanovilo niekoľko cieľov, medzi ktoré okrem iného patrí:
— posilňovanie spoločenskej úlohy športu,

— podporovanie verejného zdravia prostredníctvom fyzickej aktivity,

— podpora dobrovoľníckej činnosti,

— posilňovanie hospodárskeho rozmeru športu a voľného pohybu hráčov,

— boj proti dopingu, korupcii a praniu špinavých peňazí,

— kontrola mediálnych práv.

2. Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe
Biela kniha Komisie o športe a nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009
sa stali základom pre oznámenie Komisie z januára 2011 o vplyve Lisabonskej
zmluvy na šport s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe. Toto oznámenie
bolo prvým politickým dokumentom z oblasti športu, ktorý Komisia prijala od
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Zdôraznilo sa v ňom, že šport má potenciál
výrazne prispievať k celkovým cieľom stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť
a rast (2010 – 2020), a to zvyšovaním zamestnateľnosti a zlepšovaním sociálneho
začleňovania. V oznámení sa tiež navrhlo, aby EÚ podpísala dohovor Rady
Európy proti dopingu, vypracovala a zaviedla bezpečnostné opatrenia a požiadavky
na zaistenie bezpečnosti pri medzinárodných športových podujatiach, pokročila
k zavádzaniu národných cieľov na základe usmernení EÚ o fyzickej aktivite a vytvorila
normy pre prístup ľudí so zdravotným postihnutím na športové podujatia a miesta ich
konania.
Pokiaľ ide o hospodárske otázky, Komisia vyzvala športové asociácie, aby vytvorili
mechanizmy na kolektívny predaj mediálnych práv, a zabezpečili tým náležité
prerozdeľovanie príjmov. Ďalšie otázky, ktoré sa riešili v oznámení, sa týkali práv
duševného vlastníctva súvisiacich so športom, výmeny najlepších postupov v oblasti
transparentného a udržateľného financovania športu a monitorovania uplatňovania
práva v oblasti štátnej pomoci vo sfére športu.
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3. Pracovný plán EÚ pre šport
Pracovný plán EÚ pre šport je jedným z najdôležitejších dokumentov EÚ týkajúcich sa
politiky v oblasti športu. Zameriava sa na kľúčové činnosti Únie v tejto oblasti a pôsobí
ako usmerňujúci nástroj na podporu spolupráce medzi inštitúciami EÚ, členskými
štátmi a zainteresovanými stranami v oblasti športu.
Prvý pracovný plán pre šport (2011 – 2014) prijala Rada v roku 2011 a následný
v roku 2014. V pláne na roky 2014 – 2017 sa stanovili tri priority: 1) integrita športu,
2) jeho hospodársky rozmer a 3) vzťah medzi športom a spoločnosťou. S cieľom riešiť
tieto priority členské štáty a Komisia zriadili päť expertných skupín, ktoré sa zaoberajú
ovplyvňovaním výsledkov zápasov, dobrou správou, hospodárskym rozmerom športu,
zdraviu prospešnými pohybovými aktivitami (HEPA) a rozvojom ľudských zdrojov
v športe.
Rada v máji 2016 prijala závery o posilnení čestnosti, transparentnosti a dobrej správy
v súvislosti s významnými športovými podujatiami, v ktorých vyzvala členské štáty, aby
začlenili čestnosť a transparentnosť na úrovni EÚ do budúceho pracovného plánu,
podporovali uplatňovanie kritérií a postupov týkajúcich sa dobrej správy a identifikovali
a rozvíjali modely verejno-súkromnej spolupráce a výmenu osvedčených postupov.
Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport prijala 23. mája 2017 tretí pracovný
plán EÚ pre šport (2017 – 2020), ktorého kľúčové priority zodpovedajú prioritám
predchádzajúceho plánu. V rámci tretieho plánu sa vytvorili len dve expertné skupiny
(jedna pre bezúhonnosť a druhá pre rozvoj zručností a ľudských zdrojov v oblasti
športu), zaviedli sa nové pracovné metódy, ako sú skupinové zasadnutia, a predĺžilo
sa trvanie plánu na celkovo tri a pol roka s cieľom zosúladiť ho s programom Erasmus
+ a viacročným finančným rámcom.
Rada európskych ministrov športu prijala 1. decembra 2020 štvrtý pracovný plán EÚ
pre šport (2021 – 2024). Pohybová aktivita má v pláne popredné miesto, pričom
investície do športu a zdraviu prospešnej pohybovej aktivity vrátane vytvárania
športových príležitostí pre všetky generácie sú uvedené ako kľúčová priorita. Cieľom
plánu je tiež posilniť „obnovu sektora športu a jeho odolnosť voči kríze počas pandémie
COVID-19 a po nej“. Medzi ďalšie kľúčové oblasti činnosti patrí prioritizácia zručností
a kvalifikácií v športe prostredníctvom výmeny najlepších postupov a získavania
vedomostí, ochrana integrity a hodnôt, ako aj sociálno-ekonomický a environmentálny
rozmer športu a podpora rodovej rovnosti. EÚ má takisto za cieľ zvýšiť podiel žien vo
vedúcich pozíciách a v rámci trénovania, podporovať rovnaké podmienky pre všetkých
športovcov a zlepšiť mediálne pokrytie žien v športe.
V súlade so zelenou transformáciou EÚ sa za prioritu považuje aj „ekologický šport“,
pretože v pláne sa navrhuje vypracovanie spoločného rámca so spoločnými záväzkami
pri zohľadnení Európskeho klimatického paktu. Väčší dôraz sa kladie na inovácie
a digitalizáciu vo všetkých oblastiach odvetvia športu.
4. Pandémia COVID-19 a šport
Rada 22. júna 2020 prijala závery o vplyve pandémie COVID-19 na odvetvie športu,
v ktorých navrhla rôzne opatrenia na jeho oživenie. Dokument zdôraznil, že celé
odvetvie bolo vážne zasiahnuté, a to aj z hospodárskeho hľadiska, pretože pandémia
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mala ničivé dôsledky na športové aktivity na všetkých úrovniach. Rada poukázala na
potrebu stratégií obnovenia aktivít po pandémii na miestnej, vnútroštátnej, regionálnej
úrovni, ako aj na úrovni EÚ v záujme podpory odvetvia športu a zachovania jeho
dôležitého prínosu, pokiaľ ide o blaho občanov EÚ. Okrem iného nabádala inštitúcie
EÚ, aby doplnili vnútroštátne úsilie nasmerovaním finančnej podpory do odvetvia
prostredníctvom dostupných programov a fondov EÚ, ako sú Erasmus+, Európsky
zbor solidarity, fondy politiky súdržnosti a investičné iniciatívy v reakcii na koronavírus
(CRII, CRII+). Rada ďalej zdôraznila, že treba podporovať dialóg medzi členskými
štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom diskutovať o stratégiách,
ktoré umožnia, aby sa opäť bezpečne a pokiaľ možno koordinovane obnovili športové
aktivity, a predchádzať budúcim krízam, čím sa zvýši odolnosť odvetvia športu v EÚ.
Ministri športu EÚ usporiadali 1. decembra 2020 konferenciu o súčasných výzvach
spojených s organizáciou medzinárodných športových podujatí. Kvôli pandémii
COVID-19 je sloboda pohybu športovcov obmedzovaná rôznymi a neustále sa
meniacimi vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa testovania, karantény a iných otázok
súvisiacich so zdravím. Z diskusie vyplynula potreba ďalšej výmeny a spolupráce na
úrovni EÚ v odvetví športu.
Parlament 10. februára 2021 prijal uznesenie, v ktorom poukázal na nutnosť poskytnúť
členským štátom finančnú, strategickú a praktickú podporu s cieľom zabrániť tomu, aby
pandémia mala trvalé účinky na mládež a šport. Uznesenie zdôraznilo, že finančná
pomoc by sa nemala obmedzovať na najvýznamnejšie divácke športové podujatia a že
pre šport na miestnej úrovni sú mimoriadne dôležité opatrenia na obnovu. Okrem toho
bola Komisia vyzvaná, aby vytvorila európsky prístup k riešeniu negatívnych účinkov
pandémie na odvetvie športu.
B. Akčné programy
1. Erasmus+
Šport tvorí neoddeliteľnú súčasť programu Erasmus+, čo je akčný program EÚ
v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Parlament a Rada dosiahli
12. decembra 2020 predbežnú dohodu o návrhu Komisie o budúcom programe
Erasmus+ (2021 – 2027). V dohode sa zdôraznil význam podpory európskeho rozmeru
v športe, ktorý by mal dopĺňať pracovný plán EÚ pre šport (2021 – 2024) a mal by
s ním byť v súlade, a zvýšilo sa financovanie športu na 1,9 % celkového rozpočtu
programu. Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní 13. apríla 2021 a Parlament prijal
text v druhom čítaní na plenárnej schôdzi 18. mája 2021.
Podpora „vzdelávacej mobility pracovníkov v oblasti športu, ako aj spolupráce, kvality,
začlenenia, tvorivosti a inovácie na úrovni športových organizácií a športových politík“
bola vyzdvihnutá ako jeden z troch kľúčových cieľov nového programu Erasmus
+. Medzi opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa patrí okrem iného podpora mobility,
najmä pre zamestnancov pôsobiacich v rámci športu na miestnej úrovni, rozširovanie
možností virtuálneho vzdelávania, vytváranie partnerstiev pre spoluprácu a výmenu
najlepších postupov vrátane partnerstiev malého rozsahu, posilňovanie širšieho
a inkluzívnejšieho prístupu k programu a podpora neziskových športových podujatí,
ktoré propagujú otázky týkajúce sa športu na miestnej úrovni.
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2. Európsky týždeň športu
„Európsky deň športu“ v celej EÚ prvýkrát navrhol Parlament vo svojom uznesení
z februára 2012 o európskom rozmere v športe. V septembri 2015 bol zavedený
Európsky týždeň športu s cieľom podporovať šport a pohybové aktivity v celej
Európe na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a podnecovať európskych občanov
k lepšiemu a zdravšiemu životnému štýlu. Prieskum Eurobarometra z roku 2018 ukázal,
že 59 % Európanov sa nikdy alebo len zriedkavo venuje pohybovej aktivite či športu.
V dôsledku toho trpí zdravie a blaho ľudí ako aj hospodárstvo, pretože sa zvyšujú
výdavky na zdravotnú starostlivosť, znižuje produktivita na pracovisku a zhoršuje
zamestnateľnosť.
Od roku 2017 sa Európsky týždeň športu koná od 23. do 30. septembra v celej Európe,
pričom členské štáty a partnerské krajiny organizujú širokú škálu aktivít a podujatí.
V roku 2020 sa napriek pandémii COVID-19 zúčastnilo 42 krajín a uskutočnilo sa
32 617 podujatí. Okrem toho Komisia s cieľom riešiť dosah, ktorý by obmedzenia
pohybu mohli mať na šport a fyzickú aktivitu, vytvorila kampaň #BeActiveAtHome.
3. Šport a migranti
Sociálne začleňovanie je jednou z priorít EÚ pre úlohu športu v spoločnosti.
Zbližovaním ľudí, budovaním spoločenstiev a bojom proti xenofóbii a rasizmu môže
šport významne prispieť k integrácii migrantov v EÚ. V septembri 2016 Komisia
uverejnila štúdiu, ktorá sa zaoberá tým, ako šport podporuje integráciu migrantov
v celej Európe, a mapuje osvedčené postupy v EÚ. Komisia takisto podporuje projekty
a siete presadzujúce sociálne začlenenie migrantov prostredníctvom európskych
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a programu Erasmus+. EÚ financuje
projekty ako Európska sieť pre začlenenie športom (ESPIN), partnerstvo s názvom
Sociálne začleňovanie a dobrovoľníctvo v športových kluboch v Európe (SIVSCE)
a Fairplay.
Futbal zohráva kľúčovú úlohu pri podpore sociálneho začleňovania zapájaním únií
futbalových hráčov (ako v projekte Ukáž rasizmu červenú kartu) alebo riadiacich
orgánov, napríklad Únie európskych futbalových zväzov (UEFA), ktorá pomohla EÚ
s mapovaním činností jej členov na podporu sociálneho začleňovania utečencov.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

V Parlamente zodpovedá za vypracovanie európskej športovej politiky Výbor pre
kultúru a vzdelávanie (CULT). Parlament uznáva, že je stále viac potrebné, aby sa EÚ
zaoberala otázkami športu, pričom musí plne rešpektovať zásadu subsidiarity, pretože
šport je ako taký významným sociálnym javom a verejným statkom. V roku 2012
Parlament prijal uznesenie o európskom rozmere v športe, ktoré pripravilo pôdu pre
Európsky týždeň športu. Zapája sa tiež do úsilia o to, aby sa upevnil sociálny význam
športu. Okrem toho sa v rôznych uzneseniach zaoberal problémom rodovej rovnosti
v športe, ako aj aktívnym starnutím a solidaritou medzi generáciami. Kľúčová úloha
športu sa tiež spomína v uznesení z roku 2016 o integrácii na trhu práce a sociálnom
začleňovaní utečencov, pričom sa zdôrazňuje dôležitá úloha športu ako nástroja na
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podporu sociálneho a medzikultúrneho dialógu prostredníctvom vytvárania pozitívnych
väzieb medzi miestnym obyvateľstvom a utečencami a žiadateľmi o azyl.
Podvýbor Parlamentu pre ľudské práva (DROI) pravidelne diskutuje o ľudských
právach v súvislosti s veľkými športovými podujatiami v krajinách ako Rusko (zimné
olympijské hry 2014), Brazília (majstrovstvá sveta vo futbale mužov FIFA 2014, letné
olympijské hry 2016) a Katar (majstrovstvá sveta vo futbale mužov FIFA 2022). Po
prvom vypočutí o športe a ľudských právach vo februári 2014, ktoré sa zameralo
na situáciu migrujúcich pracovníkov v Katare, sa v roku 2015 uskutočnilo spoločné
vypočutie s výborom CULT o porušovaní ľudských práv v súvislosti s veľkými
športovými podujatiami.
Parlament tiež veľmi aktívne vystupoval proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov
a korupcii v športe a v marci 2013 prijal uznesenie v tejto veci. Nasledovalo uznesenie
z júna 2015 o odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA a uznesenie
z februára 2017 o integrovanom prístupe k politike v oblasti športu: dobrá správa,
dostupnosť a čestnosť. Počas plenárneho zasadnutia v júli 2016 výbor CULT predložil
Komisii otázku na ústne zodpovedanie o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a požiadal
o úplnú angažovanosť pri ratifikácii Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových
súťaží. Komisár v odpovedi zdôraznil, že Komisia podporuje dohovor ako cenný nástroj
v boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, pretože predstavuje pevný základ na
zabezpečovanie celoeurópskej koordinácie a spolupráce v tomto boji. Je však potrebná
spolupráca medzi členskými štátmi a inštitúciami s cieľom zabezpečiť, aby tento
dohovor nadobudol platnosť v EÚ.
Parlament takisto uznáva význam športu pre cestovný ruch, pripomína dôležitú úlohu
športových aktivít pri zatraktívňovaní európskych regiónov pre turistov a vyzdvihuje
možnosti vyplývajúce z cestovania športovcov a divákov na športové podujatia, čo láka
turistov aj do tých najodľahlejších oblastí.
V pozmeňujúcich návrhoch k návrhu Komisie týkajúcemu sa programu Erasmus+
na obdobie 2021 – 2027 Parlament navrhol prerozdelenie častí rozpočtu programu
Erasmus+ s cieľom zabezpečiť, aby malo viac mladých športovcov a športových
trénerov príležitosť zúčastniť sa na programoch mobility. Dohoda medzi Parlamentom
a Radou o novom programe Erasmus+ bola schválená na schôdzi výboru CULT
11. januára 2021. Výbor CULT 10. mája 2021 hlasoval za to, aby sa odporučilo
schválenie znenia, ktoré bolo formálne prijaté na plenárnej schôdzi 18. mája 2021.
Parlament prijal 23. novembra 2021 uznesenie s názvom Politika EÚ v oblasti športu:
hodnotenie a ďalší možný postup. V správe poslanci EP odporúčajú:
— európsky športový model v súlade s hodnotami EÚ, ktorými sú solidarita,

udržateľnosť, inkluzívnosť, otvorená súťaž a spravodlivosť,

— prerozdelenie väčšieho objemu finančných prostriedkov z vrcholového športu na
aktivity na miestnej úrovni,

— lepšie regulované prestupy hráčov,

— väčšiu mieru rodovej rovnosti a začlenenia, pokiaľ ide o odmeňovanie a viditeľnosť,

— lepšiu ochranu detí pred zneužívaním a obťažovaním v športe,
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— podporu aktívneho životného štýlu občanov EÚ, a to aj zvýšením počtu hodín
venovaných telesnej výchove v školách.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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