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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно европейското измерение в спорта
(2011/2087(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 януари 2011 г., озаглавено 
„Развиване на европейското измерение в спорта“ (COM (2011)0012 окончателен),

– като взе предвид Бялата книга на Комисията за спорта (COM (2007)0391),

– като взе предвид своята резолюция от 14 април 2005 г. относно допинга в спорта1,

– като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на 
професионалния футбол в Европа2,

– като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно ролята на спорта 
в образованието3,

– като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно „Бяла книга за спорта“4,

– като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. относно почтеността на 
онлайн хазарта5,

– като взе предвид Решение на Съвета 2010/37/ЕО от 27 ноември 2009 г. относно 
Европейската година на доброволческите дейности за насърчаване на активна 
гражданска позиция (2011 г.),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 18 ноември 2010 година относно 
ролята на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване6,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 17 юни 2010 г. относно новата 
стратегия за работни места и растеж, по-специално частта, в която се потвърждават 
водещите цели за повишаване на равнищата на образование,

– като взе предвид резолюцията на Съвета от 1 юни 2011 г. относно европейски 
работен план за спорта за периода 2011–2014 г.7,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите8 от 11-12 октомври 2011 г. 
и становището на Европейския икономически и социален комитет от 26–27 

                                               
1Приети текстове, P6_TA(2008) 0198.
2Приети текстове, P6_TA(2007) 0100.
3Приети текстове, P6_TA(2007) 0503.
4Приети текстове, P6_TA(2008) 0198.
5 Приети текстове, P6_TA(2009) 0097.
6 ОВ C 326, 03.12.2010 г., стр. 5.
7 OВ C 162, 01.06.2011 г., стр. 1.
8 CdR xxx/2011.



PE466.981v01-00 4/13 PR\868899BG.doc

BG

октомври 2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“1,

– като взе предвид членове 6 и 165 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз,

– като взе предвид Декларацията от Пунта дел Есте от декември 1999 г. и кръглата 
маса на Юнеско относно традиционните спортове и игри (ТСИ)2 във връзка с
признаването на традиционните спортове и игри като част от неосезаемото 
наследство и символ на културното разнообразие;

– като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Общия съд, 
както и решенията на Комисията в областта на спорта,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на 
комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните, комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите, комисията по правни въпроси, комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и 
равенството между половете (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че спортът допринася за постигането на стратегическите цели на 
Съюза, подчертава педагогическите и основните културни ценности и е вектор за 
интеграция, доколкото е насочен към всички граждани, независимо от техния пол, 
етнически произход, религия, възраст, националност и социално положение,

Б. като има предвид, че в съвременното общество спортът е определящ за здравето
фактор и е жизненоважен елемент на качественото образование,

В. като има предвид, че свързаните с употребата на допинг практики нарушават 
спортните ценности и излагат спортистите на сериозни опасности,

Г. като има предвид несигурността на положението, в което много спортисти на 
високо равнище се намират в края на спортната си кариера,

Д. като има предвид, че по време на спортни състезания е възможно възникването на 
актове на насилие и прояви на дискриминация,

Е. като има предвид, че практикуването на спорт при жените не е достатъчно оценено 
и че жените са слабо представени в органите за вземане на решения в спортните 
организации,

Ж. като има предвид, че спортът заема важно място в европейската икономика, 
доколкото осигурява пряко или непряко около 15 милиона работни места, т.е. 5,4% 
от активното население и годишна добавена стойност приблизително в размер на 
407 милиарда евро, което представлява 3,65 % от БВП на ЕС,

                                               
1 SOC /xxx.
2 Almaty, Казахстан, 5-6 ноември 2006 г.
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З. като има предвид, че големите спортни събития и спортът имат сериозен потенциал 
за засилване на развитието на туризма в Европа,

И. като има предвид, че европейският спортен модел почива върху федерации по 
спортни дисциплини и се характеризира с автономна, демократична, териториална и 
пирамидална организация на механизмите за спортна и финансова солидарност,

Й. като има предвид, че 35 милиона доброволци и спортни клубове и асоциации с 
идеална цел позволяват развитието на масовия спорт,

K. като има предвид, че спецификата на спорта се разбира като сбор от уникалните и 
съществените аспекти на спорта, които го отличават от всеки друг сектор на 
икономическа дейност, но тя трябва да се разглежда за всеки отделен случай,

Л. като има предвид, че националните отбори играят важна роля и затова е 
целесъобразно да бъдат защитавани,

М. като има предвид, че самото естество на състезанията между националните отбори 
предполага, че федерациите могат да оценяват обучението на националните 
спортисти,

Н. като има предвид, че професионалният спорт е жертва на финансова нестабилност,

О. като има предвид, че спортните федерации не разполагат със структурни и правни 
средства, за да действат ефективно срещу уреждането на резултати от спортни 
срещи,

П. като има предвид, че спортът може да играе роля в различни области на външните 
отношения на Съюза,

Обществено значимата роля на спорта

1. подчертава значението да се насърчава практикуването на спортни дейности в 
училищата и университетите;

2. призовава спортните организации да се грижат за спортистите с увреждания;

3. подчертава необходимостта от подкрепа на борбата срещу употребата на допинг 
като се зачитат индивидуалните свободи на спортистите; насърчава държавите-
членки да водят борба срещу търговията с незаконни допингови вещества по същия 
начин, както и срещу търговията с наркотици, и да приспособят националното 
законодателство в тази насока;

4. насърчава държавите-членки да вземат предвид опита на бившите спортисти, когато 
последните желаят да упражняват професията на инструктори в спорта, и да 
създават съответните специалности за спортистите на високо равнище, които 
избират да следват висше образование, и да предвидят назначаването на 
наставници, които да следят тяхното развитие;

5. призовава държавите-членки да забранят достъпа до стадиона на запалянковци, 
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които са демонстрирали насилствено поведение и дискриминация, и да създадат
европейски регистър на лицата, които са получили забрана за достъп до стадионите;

6. посочва, че когато спортът се практикува в естествена околна среда, трябва да се 
осигури баланс между ползата от него и здравето на естествената околна среда, в 
която той се провежда;

Икономическо измерение на спорта

7. отново подчертава значението на работата на доброволците в спорта; приветства 
определянето на адаптирана правна и данъчна рамка за дейностите на спортните 
асоциации и меценатството в спорта;

8. счита, че спортистите трябва да могат да се възползват от същите права по 
отношение на социалната сигурност, както и работниците;

9. подчертава, че централизираното, изключително и териториално използване с 
търговски цели на спортните медийни права е от основно значение;

10. счита, че спортните залагания представляват форма на търговско използване на 
спортните състезания, и призовава Комисията и държавите-членки да ги защитават 
срещу всяка неразрешена употреба, по-специално чрез признаване на правото на 
интелектуална собственост на организаторите върху техните състезания, да 
гарантират значителен принос на операторите на спортни залагания за финансиране 
на масовия спорт и за защита на честното провеждане на състезанията;

11. призовава спортът да бъде бенефициер на европейските структурни фондове;

Организация на спорта

12. отбелязва, че спортните структури в Европа почиват върху принципите на 
националност и териториалност;

13. потвърждава своята привързаност към европейския спортен модел, в центъра на 
който федерациите играят важна роля и чиято основа е съставена от клубове и 
доброволци;

14. припомня, че доброто управление в спорта е условие за независимостта и 
саморегулирането на спортните организации в съответствие с принципите на 
прозрачност и демокрация; подчертава необходимостта от подходящо включване на 
всички заинтересовани лица в спортните институции;

15. потвърждава, че клубовете следва да предоставят на своите играчи за участие в 
националния отбор справедливо обезщетение и колективна застраховка;

16. подчертава, че осигуряването на местни тренировки на играчите е необходимо за 
устойчивото развитие на европейския спорт;

17. подчертава значението на обезщетенията за обучение, тъй като те представляват
ефективен защитен механизъм за обучителните центрове и справедлива
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възвращаемост на вложените средства;

18. счита, че като всяка друга регламентирана професионална дейност, спортните 
агенти следва да подлежат на минимална квалификация, издадена от институция за 
висше образование, и да имат данъчно жителство в рамките на територията на 
Съюза;

19. предлага създаване на регистър на европейските агенти на спортни играчи, в който 
да бъдат посочени имената на спортистите, с които агентите са упълномощени да 
работят, както и техните заплати;

20. подкрепя ясно системите за лицензиране и честната игра по отношение на 
финансирането, чрез стимулиране на клубовете да участват според действителния 
си финансов капацитет;

21. приканва настойчиво държавите-членки да определят като престъпно деяние всички 
форми на въздействие върху честното провеждане на спортни състезания;

22. признава легитимността на спортните съдилища при разрешаването на спорове в 
областта на спорта, доколкото те спазват правото на гражданите на справедлив 
процес; призовава за създаване на европейски състав на Арбитражния спортен съд 
(АСС), със седалище в Брюксел или Люксембург, отговорен за уреждането на 
спорове в областта на спорта в рамките на Общността;

Сътрудничество с трети страни и международни организации

23. приканва Комисията и държавите-членки да включат проблемите като трансфери на 
международни играчи, експлоатацията на непълнолетни играчи, пиратството и 
незаконните залагания в дневния ред на сътрудничеството с трети страни;

24. призовава спортните клубове да спазват законодателството в областта на 
имиграцията, когато наемат млади хора от трети държави и да гарантират, че 
спортистите ще се завърнат в добро състояние в тяхната държава по произход, ако 
кариерата им не потръгне;

Европейска идентичност посредством спорт

25. приканва Комисията да:

 организира ежегодно „Европейски ден на спорта“;

 подкрепи ежегодното определяне на „Европейска столица на спорта“ под 
ръководството на ACES (Асоциация на европейския капитал за спорт), с 
финансова подкрепа и необходимия контрол;

 изготви европейска карта на местните спортове и да подкрепи нейното 
разпространение;

 създаде програма за мобилност на млади спортисти, чиято цел е да даде 
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възможност на спортистите да се запознаят с нови методи на обучение, да 
развият своето европейско съзнание и да се насърчи междукултурният диалог;

26. предлага европейското знаме да се издига на големи спортни събития, организирани 
в рамките на Европейския съюз и да се изобразява на фланелките на спортистите на 
държавите-членки;

o

o o

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки, на 
европейските, международни и национални спортни федерации.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предоставя на 
ЕС ново правомощие в областта на спорта, призовава ЕС да допринася за 
популяризиране на въпросите в областта на спорта и предвижда, че действието на ЕС 
следва да бъде насочено към развиване на европейското измерение в спорта.

Съобщението на Комисията е първият политически документ, издаден в областта на 
спорта, след влизането в сила на Договора от Лисабон, който предоставя мандат на ЕС 
да подкрепя, координира и допълва предприетите от държавите-членки мерки за 
политики в областта на спорта.

За да се отрази значението на това, по време на последния си мандат Европейският 
парламент изготви други свързани предложения за резолюция, а именно „Бъдещето на 
професионалния футбол в Европа“1, „Ролята на спорта в образованието“2 и „Бяла книга 
за спорта“3 (приложена от Комисията през 2007 г.)

– Защо спортът е от значение за обществото
Спортът сам по себе си представлява важно социално явление и обществено благо. За 
много хора той е една от най-значимите форми на развлечение, независимо дали самите 
те участват или са само зрители. Най-голямото предимство на спорта е, че обединява 
хората независимо от техния произход, образование, религиозни убеждения или 
икономически статус. Спортът насърчава активния принос на европейските граждани 
за обществото и помага да се засили чувството за социално приобщаване.

– Укрепване на здравето чрез спорт
В съвременното общество физическата активност е един от най-важните определящи за 
здравето фактори. Липсата на физическа активност има неблагоприятно влияние върху 
здравето на европейските граждани, тъй като при отделните лица увеличава риска от 
затлъстяване, наднормено тегло и появата на сериозни болести. Тези неблагоприятни 
последици обременяват здравния бюджет и общата икономика на държавите-членки.

– Допинг, насилие и нетърпимост
Допингът продължава да бъде сериозна заплаха за спорта. Много от заинтересованите 
страни призовават за по-активен подход на ЕС в борбата с употребата на допинг, 
например посредством присъединяване – доколкото правомощията на Съюза в тази 
област го позволяват – към Конвенцията на Съвета на Европа срещу употребата на 
допинг. 

Спортното хулиганство и безредиците при спортни прояви също продължават да са 
явление, присъстващо в цяла Европа, и затова е необходим европейски подход, 
включващ мерки за намаляване на свързаните с това явление рискове.

– Спортът и икономиката

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2007) 0100.
2 Приети текстове, P6_TA(2007) 0503.
3 Приети текстове, P6_TA(2008) 0198.
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Спортът е голям и бързо разрастващ се сектор от икономиката с важен принос към 
икономическия растеж и създаването на работни места и с добавена стойност и 
въздействие върху заетостта превишаващи средните нива на растеж. Устойчивото 
финансиране на спорта обаче е въпрос, който следва да бъде разгледан по-подробно.

– Организация на спорта
Доброто управление в спорта е условие за справянето с предизвикателствата по 
отношение на спорта и правната рамка на ЕС. Тези предизвикателства включват: 
свободно движение на граждани и националност на спортистите, трансфери на играчи 
(чести въпроси са законосъобразността и прозрачността на свързаните с тях финансови 
потоци), неприкосновеност на спортните състезания и европейски социален диалог в 
сектора на спорта.

Съобщението на комисията:

На 18 януари 2011 г. Европейската комисия прие съобщение, озаглавено „Развиване на 
европейското измерение в спорта“. В него са представени идеите на Комисията за 
действие на европейско равнище в областта на спорта. В него се предлагат конкретни 
действия за Комисията и/или държавите-членки в три глави: обществено значимата 
роля на спорта, икономическото измерение на спорта и организацията на спорта.

Основно послание в съобщението:
- определя основните предизвикателства, свързани със спорта (напр. употребата на 

допинг от атлетите в аматьорския спорт, свързаното със спортни прояви насилие);
- зачита автономията на управляващите спорта структури и признава правомощията 

на държавите-членки за организация на спорта;
- въпреки това посочва, че действията на равнище ЕС за организация на спорта могат 

да донесат значителна добавена стойност;
- всяка глава завършва със списък с възможни последващи действия, които 

Комисията и държавите-членки да разгледат;
- признава сложността на предложенията в областта на спорта;
- предлага запазването на структурите за неформално сътрудничество между 

държавите-членки, за да се гарантира непрекъснатият обмен на добри практики и 
разпространение на резултати.

В съобщението се посочва, че действията на ЕС допринасят за постигане на общите 
цели на стратегията „Европа 2020“ посредством подобряване на шансовете за заетост и 
на мобилността, чрез мерки за насърчаване на социалното приобщаване в спорта и чрез 
него, на образованието и обучението и чрез насоки на ЕС за физическата активност.

Предложените действия в съобщението имат за цел да насърчат дебата между 
заинтересованите страни, да преодолеят предизвикателствата в спорта и да 
подпомогнат развитието на сектора на спорта. Очаква се спортистите, спортните 
организации и гражданите да имат полза от плановете, произтичащи от новата роля на 
ЕС, съгласно Договора от Лисабон, да подкрепя и координира политиката за спорта в 
държавите-членки.

Понастоящем Комисията подпомага проекти и мрежи за сътрудничество в сферата на 
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спорта посредством специфични за този сектор мерки за стимулиране, по-специално 
подготвителните действия в областта на спорта, или посредством съществуващи 
програми в различни, имащи отношение към спорта, области. Сред тях са ученето през 
целия живот, общественото здраве, младежта, гражданството, научните изследвания и 
развитието на технологиите, социалното приобщаване, борбата срещу расизма, 
опазването на околната среда и др.

Забележки на докладчика и предизвикателства за бъдещето:

Относно спортните ценности:
- докладчикът счита категорично, че спортът може да допринесе за стратегическите 

цели на Европейския съюз, като се има предвид неговата културна и възпитателна 
ценност;

- спортът е вектор на интеграцията, тъй като е отворен за всички граждани, 
независимо от пола, етническата принадлежност, религията, възрастта, 
националността и социалния статус;

- докладчикът признава, че практикуването на спорт сред жените не е достатъчно 
оценено и че жените са слабо представени в органите за вземане на решения в 
спортните организации;

- докладчикът насърчава държавите-членки да вземат предвид опита на бившите 
спортисти, когато те търсят достъп до професията на инструктори в спорта, и да 
създават специалности за спортисти, които избират да следват висше образование, и 
да предоставят наставници, които да следят тяхното развитие;

- доброволците позволяват гладкото протичане на много спортни събития. 
докладчикът би искал да подчертае значението на техния принос.

Относно разглеждането на важни въпроси
- докладчикът е на мнение, че насърчаването на ползите от спорта за здравето следва 

да бъдат отговорност на държавите-членки. На равнище ЕС акцентът следва да бъде 
върху важните въпроси като допинг, трафик, мобилност на спортисти, расизъм и 
насилие в спорта;

- следва да се положат всички усилия, за да се предотвратят криминалните дейности, 
които застрашават спорта, като например пране на пари, уреждане на резултати от 
спортни срещи, трафик на хора и експлоатация на непълнолетни;

- докладчикът призовава държавите-членки да забранят достъп до стадионите на 
запалянковци, които са демонстрирали насилие или дискриминация. Предлага да се 
създаде европейски регистър на лицата, които са получили забрана за достъп до 
стадионите.

Относно доброто управление:
- следва да се насърчават стандарти за управление в сферата на спорта посредством 

обмен на добри практики;
- законодателствата на държавите-членки за продажба на медийни права следва да 

бъдат хармонизирани, за да се избегне ситуация, при която само големите 
сдружения печелят от медийни права;

- докладчикът признава значението на справедливото разпределяне на приходи сред 
различните по големина спортни клубове и между професионалните и аматьорски 
спортове;
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- също така се подчертава значението на обезщетенията за обучение, тъй като те са 
ефективен защитен механизъм за обучителните центрове и осигуряват добра
възвращаемост на вложените средства.

Относно безпристрастността на спортните състезания:
- честното провеждане на спортните събития е важно. Държавите-членки следва да 

приемат регулаторни мерки, за да гарантират, че спортът е защитен от всякакви 
неподходящи влияния като залагания и уреждане на резултати от спортни срещи;

- докладчикът приканва настойчиво държавите-членки да третират всички форми на 
въздействие върху честното провеждане на спортни състезания като криминално 
престъпление;

- безпристрастността и принципа на откритост в спортните състезания са от 
първостепенно значение, за да се защити неприкосновеността на спортистите;

- спортните федерации не разполагат със структурни и правни средства, за да 
действат ефективно срещу манипулирането на игрите;

- докладчикът подкрепя системите за лицензиране и честната игра по отношение на 
финансирането;

- докладчикът признава легитимността на спортните съдилища при разрешаването на 
спорове в областта на спорта, във връзка с това призовава за създаване на 
европейски състав на Арбитражния спортен съд (АСС).

Относно бюджета:
- трябва да бъде разгледан подходящ бюджет за спорта, с цел подготвителните 

действия да преминат към специфична програма, посветена на новото правомощие 
в областта на спорта.

Относно възможностите и работните места:
- образователните програми на държавите-членки следва да бъдат координирани по 

начин, който да дава възможност на младите спортисти да съчетават ученето със 
спортното обучение;

- следва да се организират курсове за млади хора, които искат да имат спортна 
кариера и да я съчетават с образованието си;

- спортът следва да бъде насърчаван в училищата, като се имат предвид ползите от 
него като събаряне на социалните бариери и интеграция на изолираните групи;

- спортът има потенциал да допринесе за създаването на работни места и 
интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж.

Относно туризма:
- трябва да бъдат установени взаимодействията между спорт и туризъм, а именно 

чрез модернизация на колективни инфраструктури;
- докладчикът отбелязва, че големите събития и спорта предлагат огромни 

възможности за използване на потенциала на развитието на туризма в Европа.

Относно традиционните спортове и игри:
- докладчикът категорично счита, че следва да съхраняваме местните, традиционни 

спортове, тъй като те са част от културното ни наследство и засилват чувството за 
европейско гражданство. Това е истински символ на културното разнообразие в 
нашите общества;
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- докладчикът отбелязва, че някои традиционни игри и спортове вече са изчезнали, а 
тези, които все още продължават да съществуват, са застрашени от предстоящо 
изчезване;

- докладчикът приканва Комисията да изготви европейска карта на местните 
спортове и да подкрепи нейното разпространение.

Европейска идентичност посредством спорт:
- докладчикът приканва Комисията да организира ежегодно „Европейски ден на 

спорта“, за да привлече вниманието на обществеността към ползите от спорта;
- възможните инициативи включват конференции и разисквания относно спорт, 

отстъпки за спортна екипировка в магазините и насърчаване на здравословния 
начин на живот;

- докладчикът приканва Комисията да подкрепи ежегодното определяне на 
„Европейска столица на спорта“ под ръководството на ACES, с финансова подкрепа 
и необходимия контрол;

- докладчикът предлага европейското знаме да се издига на големи спортни събития в 
рамките на Европейския съюз и предлага да се изобразява на фланелките на 
спортистите на държавите-членки.

Обучение и мобилност в спорта:
- подчертава, че обучението на играчи на местно равнище е необходимо за 

устойчивото развитие на спорта в Европа;
- докладчикът предлага да се създаде програма за мобилност на млади спортисти, 

целта на която ще бъде да даде възможност на спортистите да се обучават с 
чуждестранни отбори;

- студенти и ученици от спортни отбори биха могли да участват в тези обмени;
Студентите биха имали възможност да се запознаят с нови методи на обучение и да 
развият тяхната осведоменост за Европейския съюз. Програмата би насърчила
междукултурния диалог.

Относно сътрудничеството с трети държави и международни организации:
- докладчикът приканва Комисията и държавите-членки да разгледат въпроси като 

трансферите на международни играчи, експлоатацията на малолетни играчи, 
пиратството в спорта и незаконните залагания в сътрудничество с трети държави;

- от спортните клубове следва да се изисква, когато наемат млади хора от трети 
държави, да спазват законодателството в областта на имиграцията. Това ще 
гарантира, че спортистите се третират добре докато се завърнат в тяхната държава 
по произход.

Относно спортните агенти:
- докладчикът счита, че като всяка друга регламентирана професионална дейност, 

спортните агенти следва да подлежат на минимална квалификация, издадена от 
институция за висше образование. Тяхното данъчно жителство трябва да бъде в 
рамките на територията на ЕС;

- докладчикът предлага създаване на регистър на европейските агенти на спортни 
играчи, в който ще бъдат посочени имената на спортистите, с които агентите 
работят и техните заплати.


