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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Dėl Europos lygmens veiksmų sporto srityje
(2011/2087(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 18 d. Komisijos komunikatą „ES lygmens veiksmų 
sporto sektoriuje svarbos didinimas“ (COM(2011)0012 galutinis),

– atsižvelgdamas į Komisijos Baltąją knygą dėl sporto (COM(2007)0391),

– atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl kovos su 
dopingu sporte1,

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 29 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl profesionalaus 
futbolo ateities Europoje2,

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl sporto 
vaidmens švietime3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento rezoliuciją „Baltoji knyga dėl 
sporto“4,

– atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl azartinių lošimų 
internete patikimumo5,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2010/37/EB dėl Europos 
savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metų (2011 m.),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 18 d. Tarybos išvadas dėl sporto vaidmens kuriant ir 
plėtojant aktyvią socialinę įtrauktį6,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. Tarybos išvadas dėl naujos darbo vietų kūrimo ir 
ekonomikos augimo strategijos, visų pirma į tą dalį, kurioje nustatomi pagrindiniai 
švietimo lygio gerinimo tikslai,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 1 d. Tarybos rezoliuciją dėl 2011–2014 m. Europos 
Sąjungos darbo plano sporto srityje7,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 11–12 d. Regionų komiteto nuomonę8 ir 2011 m. spalio 
26–27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę „ES lygmens 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2008) 0198.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007) 0100.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2007) 0503.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2008) 0198.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2009) 0097.
6 OL C 326, 2010 12 3, p. 5.
7 OL C 162, 2011 6 1, p. 1.
8 CdR xxx/2011.
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veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas“1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 ir 165 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio mėn. Punta del Estės deklaraciją ir UNESCO 
apskritojo stalo susitikimą dėl tradicinių sporto šakų ir žaidimų (TSG)2, kuriame spręstas 
klausimas dėl tradicinių sporto šakų ir žaidimų pripažinimo nematerialu paveldu ir 
kultūrinės įvairovės simboliu,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktiką ir 
Komisijos sprendimus dėl sporto,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą bei Ekonomikos ir pinigų 
politikos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones 
(A7-0000/2010),

A. kadangi sportas padeda siekti strateginių Sąjungos tikslų, atskleisti pagrindines 
pedagogines ir kultūrines vertybes ir skatinti integraciją, nes jis skirtas visiems piliečiams, 
neatsižvelgiant į jų lytį, etninę kilmę, religiją, amžių, tautybę ir socialinę padėtį,

B. kadangi šiuolaikinėje visuomenėje sportas labai svarbus sveikatai ir yra pagrindinis 
kokybiško švietimo veiksnys,

C. kadangi vartojant dopingą pažeidžiamos sporto vertybės ir sportininkams kyla dideli 
pavojai,

D. kadangi baigus sportinę karjerą daugelio aukšto lygio atletų padėtis tampa sudėtinga,

E. kadangi vykstant sporto varžyboms gali kilti smurto protrūkių ir pasitaikyti 
diskriminacijos apraiškų,

F. kadangi per mažai moterų sportuoja ir dirba sprendimus priimančiuose sporto organizacijų 
organuose,

G. kadangi sportas svarbus Europos ekonomikai, nes šiame sektoriuje tiesiogiai ar 
netiesiogiai sukuriama apie 15 mln. darbo vietų, t. y. jame dirba 5,4 % aktyvių gyventojų, 
o iš jo gaunama metinė pridėtinė vertė yra apie 407 mlrd. EUR – tai sudaro 3,65 % 
Europos BVP,

H. kadangi dideli renginiai ir sporto varžybos suteikia išskirtines galimybes plėtoti turizmą 
Europoje,

I. kadangi Europos sporto modelis grindžiamas sporto šakų federacijomis ir jam būdinga tai, 

                                               
1 SOC /xxx.
2 2006 m. lapkričio 5–6 d., Kazachstanas, Alma Ata.
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kad sportinio ir finansinio solidarumo mechanizmai organizuojami savarankiškai, 
demokratiškai ir remiantis teritoriniu bei piramidės principais,

J. kadangi 35 mln. savanorių ir ne pelno siekiantys sporto klubai bei organizacijos padeda 
plėtoti mėgėjų sportą,

K. kadangi sporto pobūdis yra specifinis – sportas pasižymi svarbiais išskirtiniais aspektais, 
dėl kurių jis išsiskiria iš visų kitų ekonominės veiklos sektorių, tačiau šie aspektai turi būti 
vertinami kiekvienu atveju atskirai,

L. kadangi nacionalinės komandos atlieka svarbiausią vaidmenį, todėl jas reikia remti,

M. kadangi pats varžybų, kuriose rungiasi nacionalinės komandos, pobūdis padeda 
federacijoms stiprinti nacionalinių sportininkų ugdymą,

N. kadangi profesionaliam sportui daro žalą finansinis nestabilumas,

O. kadangi sporto federacijos neturi struktūrinių ir teisinių priemonių veiksmingai užkirsti 
kelią susitarimams dėl varžybų baigties,

P. kadangi sportas gali prisidėti prie įvairių Sąjungos išorės santykių aspektų,

Visuomeninis sporto vaidmuo

1. pabrėžia, kad mokyklose ir universitetuose turi būti skatinama sportuoti;

2. ragina sporto organizacijas rūpintis neįgaliais sportininkais;

3. pabrėžia, kad būtina remti kovą su dopingo vartojimu nepažeidžiant atletų privatumo; 
ragina valstybes nares prekybą dopingo medžiagomis traktuoti kaip prekybą nelegaliais 
vaistais ir šią poziciją įtvirtinti nacionalinės teisės aktuose;

4. skatina valstybes nares atsižvelgti į buvusių sportininkų patirtį, kai jie nori tapti 
profesionaliais treneriais, ir sukurti konkrečias programas sportininkams, kurie 
nusprendžia įgyti aukštąjį išsilavinimą, ir parūpinti jiems konsultantus, kurie juos stebėtų;

5. ragina valstybes nares uždrausti į stadionus patekti smurtiniu ir diskriminaciniu elgesiu 
pasižymintiems sirgaliams ir sudaryti Europos asmenų, kuriems draudžiama patekti į 
stadionus, kartoteką;

6. pažymi, kad, kai sportinė veikla vykdoma natūralioje gamtinėje aplinkoje, turi būti 
užtikrinta jos teikiamos visuomeninės naudos ir natūralios gamtinės aplinkos, kurioje ji 
vykdoma, būklės pusiausvyra;

Ekonominis sporto aspektas

7. dar kartą pakartoja savanorystės svarbą sportui; pritaria tam, kad būtų nustatyta teisinė ir 
mokestinė sistema, pritaikyta sporto organizacijų veiklai ir sporto rėmimui;

8. mano, kad socialinio draudimo srityje sportininkams turi būti suteikiama galimybė 
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naudotis tokiomis pat teisėmis kaip ir darbuotojams;

9. pabrėžia, kad labai svarbu iš sporto varžybų transliavimo teisių gauti komercinę naudą 
centralizuotu, išskirtiniu ir teritoriniu pagrindu;

10. mano, kad vykdant sporto lažybas iš varžybų gaunama komercinė nauda, ir ragina 
Komisiją bei valstybes nares imtis apsauginių priemonių, kad iš varžybų nebūtų gaunama 
neteisėta nauda, ypač pripažįstant organizatorių intelektinės nuosavybės teises į jų 
rengiamas varžybas, užtikrinti, kad sporto lažybų operatorių indėlis finansuojant mėgėjų 
sportą būtų didelis, ir garantuoti varžybų sąžiningumą;

11. ragina sportui skirti Europos struktūrinių fondų lėšų;

Sporto organizavimas

12. atkreipia dėmesį į tai, kad sporto struktūros Europoje grindžiamos pilietybės ir teritoriniu 
principais;

13. dar kartą pakartoja, kad palankiai vertina Europos sporto modelį, pagal kurį svarbiausią 
vaidmenį atlieka federacijos ir kurio pagrindą sudaro klubai ir savanoriai;

14. primena, kad geras valdymas sporto srityje yra sporto organizacijų autonomijos ir 
savireguliavimo sąlyga ir atitinka skaidrumo ir demokratijos principus; pabrėžia, kad 
visiems suinteresuotiesiems subjektams turi būti tinkamai atstovaujama sporto 
institucijose;

15. pažymi, kad klubai turėtų išleisti į nacionalines komandas kviečiamus žaidėjus sumokėjus 
pagrįstą kompensaciją ir apdraudus žaidėjus pagal kolektyvinio draudimo sistemą;

16. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti tvarų Europos sporto vystymąsi žaidėjus būtina ugdyti 
vietos lygmeniu;

17. pabrėžia, kad turi būti skiriamos treniruočių išmokos, nes jomis treniruočių centrams 
teikiama veiksminga parama ir užtikrinama teisinga investicijų grąža;

18. mano, kad sporto agentai, vykdantys reglamentuojamą profesinę veiklą, turėtų įgyti 
minimalią kvalifikaciją aukštojo mokslo įstaigoje, o jų apmokestinimo vieta turėtų būti 
Sąjungos teritorija;

19. siūlo sudaryti Europos žaidėjų agentų registrą, kuriame agentai registruotų žaidėjus, 
įgaliojusius juos vykdyti veiklą, ir nurodytų savo darbo užmokesčio sumą;

20. tvirtai remia licencijų sistemas ir sąžiningą finansinę veiklą, nes tai skatina klubus 
konkuruoti atsižvelgiant į faktines finansines galimybes;

21. ragina valstybes nares taikyti baudžiamąją atsakomybę už bet kokią nesąžiningą veiklą, 
susijusią su varžybomis;

22. pripažįsta, kad sporto teismai turi teisėtą galią spręsti sporto ginčus, nes jie nepažeidžia 
piliečių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą; ragina įsteigti Sporto arbitražo Europos 
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kolegiją, kurios būstinė būtų Briuselyje arba Liuksemburge ir kuri spręstų Bendrijoje 
kylančius sporto ginčus;

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis

23. ragina Komisiją ir valstybes nares į bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis darbotvarkę 
įtraukti tokias problemas kaip žaidėjų perėjimas į kitos valstybės klubą, nepilnamečių 
žaidėjų išnaudojimas, piratavimas ir neteisėtos lažybos;

24. ragina klubus užtikrinti, kad būtų laikomasi su imigracija susijusių teisės aktų samdant 
jaunuolius iš trečiųjų šalių ir kad šie jaunuoliai į savo kilmės šalį grįžtų tinkamomis 
sąlygomis, jeigu jie nepradeda savo karjeros;

Su sportu susijusi Europos tapatybė

25. ragina Komisiją:

 kasmet rengti Europos sporto dieną;

 remti iniciatyvą kasmet rinkti Europos sporto sostinę, skatinti steigti Europos sporto 
sostinių asociaciją (pranc. ACES), teikti finansinę paramą ir vykdyti būtiną kontrolę;

 parengti Europos vietinio sporto chartiją ir skatinti informuoti apie ją;

 sukurti jaunųjų atletų judumo programą, kad jie galėtų susipažinti su naujais 
treniruočių būdais, ugdyti europinę savimonę ir skatinti kultūrų dialogą;

26. siūlo per Sąjungoje organizuojamus didžiuosius sporto renginius kelti ES vėliavą ir 
rekomenduoja, kad ant valstybių narių atletų marškinėlių būtų šios vėliavos atvaizdas;

o

o o

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, Europos, tarptautinėms ir nacionalinėms sporto 
federacijoms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 165 straipsniu ES suteikiama nauja
kompetencija sporto srityje, ji raginama prisidėti remiant su sportu susijusius klausimus ir 
nustatoma, kad ES veiksmais turėtų būti siekiama plėsti veiksmus sporto sektoriuje.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Komisijos komunikatas yra pirmas sporto srityje priimtas 
politinis dokumentas, kuriuo ES suteikiamas įgaliojimas remti, koordinuoti ir papildyti 
valstybių narių taikomas sporto politikos priemones.

Siekdamas parodyti sporto reikšmę, per paskutinę kadenciją Europos Parlamentas pateikė kitų 
pasiūlymų dėl rezoliucijų, pvz., „Profesionalaus futbolo ateitis Europoje“1, „Sporto vaidmuo 
švietime“2 ir „Baltoji knyga dėl sporto“3 (Komisijos įgyvendinta 2007 m.).

– Kodėl sportas visuomenei svarbus?
Pats sportas yra svarbus socialinis reiškinys ir tarnauja visuomenės gerovei. Daugeliui tai 
vienas svarbiausių poilsio būdų, neatsižvelgiant į tai, ar jie užsiima sportu, ar yra žiūrovai.
Geriausiu atveju sportas suveda žmones, neatsižvelgiant į jų kilmę, aplinką, religinius 
įsitikinimus arba ekonominę padėtį. Sportas skatina Europos piliečius aktyviai prisidėti prie 
visuomenės veiklos ir padeda stiprinti socialinės įtraukties jausmą.

– Sveikatinamasis sporto vaidmuo
Fizinis aktyvumas – vienas svarbiausių sveikatos veiksnių šiuolaikinėje visuomenėje. Fizinis 
pasyvumas gali pakenkti Europos piliečių sveikatai, nes jis padidina nutukimo, viršsvorio ir 
susirgimo rimtomis ligomis riziką. Šios neigiamos pasekmės yra našta valstybių narių 
sveikatos biudžetui ir bendrajai ekonomikai.

– Dopingas, smurtas ir nepakantumas
Dopingas ir toliau kelia didelę grėsmę sportui. Daugelis suinteresuotųjų subjektų norėtų, kad 
ES aktyviau dalyvautų kovojant su dopingo vartojimu, pvz., pasirašytų Europos Tarybos 
antidopingo konvenciją, kiek leidžia šios srities Sąjungos kompetencija.

Brutalus žiūrovų elgesys ir viešosios tvarkos pažeidimai – taip pat visoje Europoje paplitęs 
reiškinys, todėl būtina Europos lygmens strategija, kurią sudarytų priemonės susijusiai rizikai 
mažinti.

– Sportas ir ekonomika
Sportas – didelis ir sparčiai augantis ekonomikos sektorius, labai padedantis siekti augimo ir 
darbo vietų kūrimo tikslų, teikiantis pridėtinę vertę, darantis teigiamą poveikį užimtumui ir 
skatinantis didesnį nei vidutinis augimą. Vis dėlto tvarus sporto finansavimas yra klausimas, 
kuris turi būti išnagrinėtas nuodugniau.

– Sporto organizavimas
Geras sporto sektoriaus valdymas – būtina sąlyga siekiant spręsti su sportu ir ES teisine 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007) 0100.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007) 0503.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2008) 0198.
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sistema susijusius uždavinius. Šie uždaviniai apima: laisvą piliečių judėjimą ir sportininkų 
pilietybę, žaidėjų perėjimą į kitą klubą (susirūpinimą dažnai kelia susitarimų teisėtumas ir 
finansinių srautų skaidrumas), sporto varžybų sąžiningumą ir Europos socialinį dialogą sporto 
sektoriuje.

Komisijos komunikatas

2011 m. sausio 18 d. Europos Komisija priėmė komunikatą „ES lygmens veiksmų sporto 
sektoriuje svarbos didinimas“. Jame išdėstytos mintys dėl ES lygmens veiksmų sporto srityje. 
Trijuose plačiuose jo skyriuose – visuomeninis sporto vaidmuo, ekonominis sporto aspektas ir 
sporto organizavimas – pateikiami konkretūs pasiūlymai dėl Komisijos ir (arba) valstybių 
narių veiksmų.

Pagrindinė komunikato informacija:
– jame nustatomi pagrindiniai su sporto veikla susiję uždaviniai (pvz., dopingą vartojantys 

sportininkai mėgėjai, su sporto renginiais susijęs smurtas);
– jame vertinama sporto valdymo struktūrų autonomija ir atsižvelgiama į valstybių narių 

kompetenciją sporto organizavimo srityje;
– jame vis dėlto nurodoma, kad ES lygmens veiksmai sporto organizavimo srityje gali 

suteikti svarbią pridėtinę vertę;
– kiekvieno jo skyriaus pabaigoje pateikiamas galimų tolesnių Komisijos veiksmų, į kuriuos 

valstybės narės turėtų reaguoti, sąrašas;
– jame atsižvelgiama į sporto sektoriaus pasiūlymų sudėtingumą;
– jame raginama tęsti neoficialų valstybių narių organizacijų bendradarbiavimą, kad būtų 

užtikrintas nuolatinis dalijimasis gerąja patirtimi ir rezultatų sklaida.

Komunikate nurodoma, kad ES lygmens veiksmais prisidedama prie bendrųjų strategijos 
„Europa 2020“ tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo ir naujų darbo vietų kūrimo, 
visų pirma skatinant socialinę įtrauktį į sportą ir per sportą, švietimu ir mokymu ir Europos 
fizinio aktyvumo gairėmis.

Komunikate pasiūlytais veiksmais siekiama skatinti suinteresuotųjų subjektų dialogą, spręsti 
sporto sektoriaus uždavinius ir padėti plėtoti šį sektorių. Tikimasi, kad sportininkams, sporto 
organizacijoms ir piliečiams bus naudingi planai, kurie bus parengti ES atliekant jos naują 
funkciją pagal Lisabonos sutartį – remti ir koordinuoti sporto politiką valstybėse narėse.

Šiuo metu Komisija remia sporto sektoriaus projektus ir tinklus specialiai sporto sektoriui 
skirtomis skatinamosiomis priemonėmis, visų pirma parengiamaisiais sporto sektoriaus 
veiksmais arba esamomis įvairių susijusių sričių, kaip antai mokymosi visą gyvenimą, 
visuomenės sveikatos, jaunimo, pilietybės, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, 
socialinės įtraukties, kovos su rasizmu, aplinkos apsaugos ir kt., programomis.

Pranešėjo pastabos ir ateities uždaviniai

Dėl sporto naudos
– Pranešėjas tvirtai įsitikinęs, kad sportas, atsižvelgiant į jo naudą šviečiamuoju ir kultūriniu 

aspektu, gali padėti įgyvendinti strateginius Europos Sąjungos tikslus.
– Sportas skatina integraciją, nes juo gali užsiimti visi piliečiai, neatsižvelgiant į lytį, etninę 
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kilmę, religiją, amžių, tautybę ir socialinę padėtį.
– Pranešėjas pripažįsta, kad moterų sporto veiklai skiriama nepakankamai dėmesio ir kad 

yra per mažai moterų sprendimus priimančiuose sporto organizacijų organuose.
– Pranešėjas ragina valstybes nares atsižvelgti į karjerą baigusių sportininkų patirtį, kai šie 

siekia tapti treneriais, ir sukurti specifines programas sportininkams, kurie nusprendžia 
įgyti aukštąjį išsilavinimą, ir parūpinti jiems konsultantus, kurie juos stebėtų.

– Savanoriai leidžia užtikrinti sklandų daugelio sporto renginių vykdymą. Pranešėjas norėtų 
pabrėžti jų indėlio svarbą.

Dėl svarbių klausimų sprendimo
– Pranešėjo nuomone, valstybės narės turėtų būti atsakingos už informacijos apie sporto 

naudą sveikatai sklaidą. ES lygmeniu didžiausią dėmesį reikėtų skirti svarbesniems 
klausimams, pvz., dopingo naudojimui, nelegaliai prekybai, sportininkų judumui, rasizmo 
ir smurto sporte klausimams.

– Turėtų būti dedamos visos pastangos, kad būtų užkirstas kelias nusikalstamai veikai, kuri 
kelia grėsmę sportui, pvz., pinigų plovimui, susitarimams dėl varžybų baigties, prekybai 
žmonėmis ir nepilnamečių išnaudojimui.

– Pranešėjas ragina, kad valstybės narės smurtu ar diskriminaciniu elgesiu pasižymintiems 
sirgaliams uždraustų patekti į stadioną. Galima būtų sukurti asmenų, kuriems uždrausta 
patekti į stadioną, Europos registrą.

Gera valdysena
– Keičiantis gerąja patirtimi turėtų būti skleidžiami geros valdysenos sporto srityje 

standartai.
– Siekiant, kad žiniasklaidos teisėmis galėtų pasinaudoti tik didelės asociacijos, turėtų būti 

suderinti valstybių narių teisės aktai dėl šių teisių pardavimo.
– Pranešėjas pripažįsta, kad svarbu teisingai paskirstyti pajamas įvairaus dydžio sporto 

klubams, taip pat tarp profesionalaus ir mėgėjiško sporto sektorių.
– Taip pat pabrėžiama treniruočių išmokų svarba, nes tai veiksmingas apsaugos 

mechanizmas treniruočių centrams ir teisinga investicijų grąža.

Dėl sporto varžybų sąžiningumo
– Sporto varžybų sąžiningumas svarbus. Valstybės narės turėtų imtis reguliavimo 

priemonių, siekdamos užtikrinti, kad sportas būtų apsaugotas nuo neigiamos įtakos, pvz., 
lažybų arba susitarimų dėl varžybų baigties.

– Pranešėjas ragina valstybes nares nustatyti, kad bet kokios formos pasikėsinimas į varžybų 
sąžiningumą laikomas baudžiamuoju nusikaltimu.

– Sporto varžybų sąžiningumas ir atvirumas gyvybiškai svarbus, kad būtų apsaugota 
sportininkų sveikata bei dorovė.

– Sporto federacijos neturi struktūrinių ir teisinių priemonių veiksmingai kovoti su
nesąžiningomis varžybomis.

– Pranešėjas pritaria licencijų suteikimo sistemoms ir finansiniam sąžiningumui.
– Pranešėjas pritaria sporto teismų, sprendžiančių ginčus sporto srityje, teisėtumui, todėl 

ragina įsteigti Sporto arbitražo Europos kolegiją (CAS).

Dėl biudžeto
– Turi būti apsvarstytas tinkamas biudžetas sporto poreikiams tenkinti, kad nuo 

paruošiamųjų veiksmų būtų galima pereiti prie konkrečių programų pagal naująją 
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kompetenciją.

Dėl galimybių ir darbo vietų
– Valstybių narių programos turėtų būti koordinuojamos taip, kad jauniems sportininkams 

būtų sudarytos sąlygos derinti mokslą su sporto treniruotėmis.
– Jauniems asmenims, norintiems siekti sportininko karjeros ir ją derinti su studijomis, 

turėtų būti rengiami kursai.
– Atsižvelgiant į sportinės veiklos teikiamą naudą, pvz., socialinių kliūčių panaikinimas, 

socialiai atskirtų grupių integracija, ji turėtų būti skatinama mokyklose.
– Sportas gali prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo.

Dėl turizmo
– Turi būti nustatytos sporto ir turizmo sąsajos, visų pirma tai turi būti daroma atnaujinant 

bendrą infrastruktūrą.
– Pranešėjas pažymi, kad svarbūs renginiai ir sportas suteikia labai plačių galimybių vystyti 

turizmą Europoje.

Dėl tradicinės sporto veiklos ir žaidimų
– Pranešėjas tvirtai įsitikinęs, kad turėtume išsaugoti vietines, tradicines sporto šakas, nes 

jos priklauso kultūriniam paveldui ir sustiprina buvimo Europos piliečiu pojūtį. Tai 
tikrasis kultūrinės įvairovės simbolis mūsų visuomenėje.

– Pranešėjas pažymi, kad kai kurie tradiciniai žaidimai ir sporto šakos jau išnyko, o 
likusiems kyla didelis išnykimo pavojus.

– Pranešėjas ragina Komisiją parengti pirmykščių sporto šakų Europos žemėlapį ir paremti 
jo platinimą.

Su sportu susijusi Europos tapatybė
– Pranešėjas ragina Komisiją rengti kasmetines „Europos sporto šakų dienas“, kad gerėtų 

visuomenės informuotumas apie sporto teikiamą naudą.
– Galimos iniciatyvos apima konferencijas ir diskusijas sporto tema, parduotuvėse teikiamas 

nuolaidas sporto prekėms ir sveiko gyvenimo būdo skatinimą.
– Pranešėjas ragina Komisiją pritari, kad kasmet būtų paskirta „Europos sporto sostinė“ 

vadovaujant ACES, teikti finansinę pagalbą ir užtikrinti būtinas kontrolės priemones.
– Pranešėjas siūlo, kad per svarbius Europos Sąjungoje vykstančius sporto renginius būtų 

iškeliama Europos vėliava ir kad ji būtų pavaizduota ant valstybių narių sportininkų 
aprangos.

Mokymas ir judumas sporte
– Pabrėžia, kad siekiant tinkamai plėtoti sportą Europoje žaidėjams reikalingos treniruotės 

vietos lygmeniu.
– Pranešėjas siūlo, kad būtų sukurta jauniems sportininkams skirta judumo programa, kuria 

būtų siekiama sudaryti sąlygas sportininkams treniruotis užsienio komandose.
– Šiuose mainuose galėtų dalyvauti sporto komandose esantys studentai ir mokiniai. 

Studentai turėtų galimybę išmokti naujų treniravimosi būdų ir pagerinti savo europines 
žinias. Programa paskatintų kultūrų dialogą.

Dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis
– Pranešėjas ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti tokius klausimus kaip žaidėjų 
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perėjimas į užsienio klubą, nepilnamečių žaidėjų išnaudojimas, piratavimas ir neteisėtos 
lažybos bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis.

– Sporto klubams, kai jie samdo jaunus asmenis iš trečiųjų šalių, turėtų būti nustatytas 
reikalavimas laikytis imigracijos teisės aktų.

Dėl sporto agentų
– Pranešėjas mano, kad, kaip ir kitos reguliuojamos profesinės veiklos atveju, sporto 

agentams turėtų būti taikomi būtinieji aukštojo mokslo institucijos nustatyti kvalifikacijos 
reikalavimai. Jų įsikūrimo vieta laikantis mokesčių teisės aktų taip pat turėtų būti ES 
teritorijoje.

– Pranešėjas siūlo sukurti Europos agentų registrą, kuriame būtų nurodomi sportininkų, su 
kuriais jie dirba, vardai ir agentų darbo užmokestis.


