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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas dimensiju sportā
(2011/2087(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 18. janvāra paziņojumu „Attīstīt Eiropas dimensiju 
sportā” (COM (2011)0012 galīgā redakcija),

– ņemot vērā Komisijas Balto grāmatu par sportu (COM (2007)0391),

– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 14. aprīļa rezolūciju par dopinga izmantošanas 
apkarošanu sportā1,

– ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 29. marta rezolūciju par profesionālā futbola nākotni 
Eiropā2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. novembra rezolūciju par sporta lomu 
izglītībā3,

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūciju „Baltā grāmata par sportu”4,

– ņemot vērā tā 2009. gada 10. marta rezolūciju par tiešsaistes azartspēļu integritāti5,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 27. novembra Lēmumu 2010/37/EK par Eiropas gadu 
brīvprātīgam darbam aktīvas pilsonības veicināšanai (2011. gads),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 18. novembra secinājumus par sporta nozīmi kā aktīvas 
sociālās iekļaušanas avotu un dzinējspēku6,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija secinājumus par jauno nodarbinātības un 
izaugsmes stratēģiju, jo īpaši daļu, kurā par pamatmērķi apstiprināta izglītības līmeņa 
uzlabošana,

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 1. jūnija rezolūciju par Eiropas Savienības sporta darba 
plānu 2011.–2014. gadam7,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada 11.–12. oktobra atzinumu8 un Eiropas 
ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011.gada 26.–27. oktobra atzinumu „Attīstīt 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0198.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0100.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0503.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0198.
5 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009) 0097.
6 OV C 326, 3.12.2010., 5. lpp.
7 OV C 162, 1.6.2011., 1. lpp.
8 CdR xxx/2011.
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Eiropas dimensiju sportā”1,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. un 165. pantu,

– ņemot vērā 1999. gada decembrī Punta del Este pieņemto deklarāciju un UNESCO apaļā 
galda sanāksmi par tradicionālajiem sporta veidiem un spēlēm (TSG)2, kurā apsprieda 
jautājumu par tradicionālo sporta veidu un spēļu atzīšanu par nemateriālo kultūras 
mantojumu un kultūru daudzveidības simbolu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūru, kā arī Komisijas 
lēmumus sporta jomā,

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas un 
monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Juridiskās komitejas, Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesību komitejas 
atzinumus (A7-0000/2010),

A. tā kā sports sniedz ieguldījumu Eiropas Savienības stratēģisko mērķu īstenošanā, uzsver 
pedagoģiskās un kultūras pamatvērtības un ir integrācijas virzītājs, jo sports ir paredzēts 
visiem pilsoņiem neatkarīgi no viņu dzimuma, etniskās izcelsmes, reliģijas, vecuma, 
valstspiederības un sociāliem apstākļiem;

B. tā kā mūsdienu sabiedrībā sportam ir izšķiroša nozīme veselības jomā un tas ir būtisks 
izglītības kvalitātes elements;

C. tā kā prakse, kas saistīta ar dopingu, ir pretrunā sporta vērtībām un pakļauj sportistus 
nopietniem riskiem;

D. tā kā augsta līmeņa sportistu situācija viņu sporta karjeras noslēgumā ir nedroša;

E. tā kā vardarbīga rīcība un diskriminējoši pasākumi sporta sacensībās var paplašināties;

F. tā kā sporta aktivitātes sieviešu vidū netiek pietiekami veicinātas un sievietes ir 
nepietiekami pārstāvētas sporta organizāciju lēmējiestādēs;

G. tā kā sportam ir svarīga vieta Eiropas ekonomikā, jo tas tieši vai netieši nodrošina 
aptuveni 15 miljonus darba vietu, tas ir, nodarbina 5,4 % aktīvo iedzīvotāju, un tas katru 
gada rada pievienoto vērtību aptuveni EUR 407 miljardu apmērā, proti, 3,65 % Eiropas 
IKP;

H. tā kā lielie sporta pasākumi un sacensības nodrošina stabilu potenciālu plašākai tūrisma 
attīstībai Eiropā;

I. tā kā Eiropas sporta modeļa pamatā ir sporta disciplīnas federācija un tam ir raksturīga 

                                               
1 SOC /xxx.
2 Almati, Kazahstāna, 2006. gada 5.–6. novembrī.
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autonoma, demokrātiska, teritoriāla un piramīdveida organizācija saistībā ar solidaritāti 
sportā un finanšu mehānismiem;

J. tā kā 35 miljoni brīvprātīgo un bezpeļņas sporta klubi un apvienības sekmē tautas sporta 
attīstību;

K. tā kā sporta nozares savdabība ir jāsaprot kā visi specifiskie un būtiskie sporta aspekti, kas 
to atšķir no jebkuras citas saimnieciskās darbības nozares, bet kas ir jāizvērtē katrā 
gadījumā atsevišķi;

L. tā kā valstsvienībām ir būtiska nozīme un tāpēc tās ir jāaizsargā;

M. tā kā pati sacensību starp valstsvienībām būtība ietver to, ka federācijas var veicināt valsts 
sportistu apmācību;

N. tā kā profesionālo sportu ir skārusi finanšu nestabilitāte;

O. tā kā sporta federāciju rīcībā nav strukturālu un juridisku līdzekļu, lai efektīvi cīnītos pret 
spēļu rezultātu iepriekšēju pasūtīšanu;

P. tā kā sportam var būt nozīme dažādās Eiropas Savienības ārējo attiecību jomās,

Sporta sociālā nozīme

1. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt sporta nodarbību praksi mācību iestādēs un universitātēs;

2. prasa sporta organizācijām nodarboties ar sportistiem invalīdiem;

3. uzsver, ka ir jāatbalsta cīņa pret dopingu, ievērojot sportistu individuālās brīvības; aicina 
dalībvalstis cīnīties ar nelegālu dopinga vielu tirdzniecību tāpat kā ar narkotiku 
tirdzniecību un šajā jomā pieņemt savus valsts tiesību aktus;

4. mudina dalībvalstis ņemt vērā bijušo sportistu pieredzi, ja viņi vēlas strādāt trenera 
profesijā, kā arī izveidot īpašus mācību kursus augsta līmeņa sportistiem, kuri ir nolēmuši 
iegūt augstāko izglītību, un paredzēt tādu kuratoru iecelšanu, kas nodrošina viņu 
uzraudzību;

5. prasa dalībvalstīm aizliegt iekļūšanu stadionā līdzjutējiem, kuru uzvedība ir vardarbīga un 
diskriminējoša, un izveidot Eiropas aizliegumu reģistru attiecībā uz iekļūšanu stadionā;

6. uzsver, ka, rīkojot sporta pasākumus dabas vidē, jānodrošina līdzsvars starp ieguvumiem 
sabiedrībai un vides, kurā notiek šie pasākumi, stāvokļa saglabāšanu;

Sporta ekonomiskā dimensija

7. atkārtoti uzsver brīvprātīgo darba nozīmi sportā; atzinīgi vērtē tāda tiesiskā un nodokļu 
regulējuma noteikšanu, kas pielāgots sporta apvienību darbībām un sponsorēšanai sporta 
jomā;

8. uzskata, ka attiecībā uz sociālo nodrošinājumu sportistiem ir jāpiešķir tādas pašas tiesības 
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kā darba ņēmējiem;

9. uzsver, ka centralizēta, ekskluzīva un teritoriāla sporta sacensību audiovizuālo autortiesību 
komerciāla izmantošana ir ļoti svarīga;

10. uzskata, ka sporta derības ir komerciāls sacensību izmantošanas veids, un prasa Komisijai 
un dalībvalstīm aizsargāt sacensības no jebkādas to neatļautas izmantošanas, jo īpaši 
atzīstot sacensību organizētāju intelektuālā īpašuma tiesības, prasa nodrošināt, lai sporta 
derību organizētāji sniedz nozīmīgu ieguldījumu tautas sporta finansēšanā, un prasa 
aizsargāt sacensību integritāti;

11. pieprasa, lai sporta jomā var saņemt līdzekļus no Eiropas struktūrfondiem;

Sporta organizācija

12. norāda, ka sporta struktūras Eiropā pamatojas uz valstspiederības un teritoriālo principu;

13. atkārtoti uzsver savu apņēmību atbalstīt Eiropas sporta modeli, kura pamatā federācijām, 
kas ietver klubus un brīvprātīgos, ir galvenā nozīme;

14. atgādina, ka laba pārvaldība sportā nodrošina sporta organizāciju autonomiju un 
pašpārvaldi atbilstīgi pārredzamības un demokrātijas principiem; uzsver, ka sporta 
iestādēs jānodrošina visu ieinteresēto personu atbilstīga pārstāvība;

15. apstiprina, ka klubiem būtu jāatbrīvo spēlētāji, kuri tiek aicināti piedalīties valstsvienībās, 
pamatojoties uz taisnīgu kompensāciju un kolektīvo apdrošināšanu;

16. uzsver, kas spēlētāju apmācīšana vietējā līmenī ir vajadzīga Eiropas sporta ilgtspējīgai 
attīstībai;

17. uzsver apmācību pabalstu nozīmi, ciktāl šie pabalsti ir efektīvs mehānisms apmācības 
centru aizsardzībai un taisnīgs ienākums no ieguldījumiem;

18. uzskata, ka aģentiem kā reglamentētas profesionālās darbības veicējiem būtu jābūt 
augstākā mācību iestādē piešķirtai kvalifikācijai, kas atbilst minimālām prasībām, un viņu 
nodokļu maksāšanas vietai jābūt Eiropas Savienības teritorijā;

19. ierosina izveidot Eiropas spēlētāju aģentu reģistru, kurā šie aģenti norādītu spēlētājus, 
kuru vārdā viņi ir pilnvaroti darboties, kā arī savu darba samaksas apmēru;

20. pauž skaidru atbalstu licencēšanas sistēmām un godīgai finansiālai spēlei, tā kā tās mudina 
klubus sacensties saskaņā ar to reālajām finansiālajām iespējām;

21. aicina dalībvalstis noteikt, ka jebkāda veida apdraudējums sacensību integritātei ir 
kriminālnoziegums;

22. atzīst sporta tiesu likumību strīdu risināšanai sporta jomā, ciktāl tās ievēro pilsoņu tiesības 
uz lietas taisnīgu izskatīšanu; aicina izveidot Eiropas Sporta šķīrējtiesas (CAS) palātu, kas 
atrastos Briselē vai Luksemburgā, lai risinātu strīdus sporta jomā Kopienas mērogā;
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Sadarbība ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

23. aicina Komisiju un dalībvalstis paplašināt sadarbības ar trešām valstīm darbības jomu, 
iekļaujot tajā tādus jautājumus kā starptautiska līmeņa sportistu pārvietošana, gados jaunu 
spēlētāju izmantošana, pirātisms un nelikumīgas derības;

24. prasa klubiem nodrošināt tiesību aktu imigrācijas jomā ievērošanu, ja runa ir par jauniešu 
no trešām valstīm iesaistīšanu tajos, un nodrošināt, ka viņi atgriežas savās izcelsmes 
valstīs labā fiziskā formā, ja viņu karjera nav izdevusies;

Eiropas identitāte ar sporta starpniecību

25. aicina Komisiju:

 katru gadu organizēt Eiropas sporta dienu;

 atbalstīt, ka katru gadu tiek nosaukta Eiropas sporta galvaspilsēta ACES (Eiropas 
sporta galvaspilsētu apvienība) vadībā, sniedzot finansiālu atbalstu un veicot vajadzīgo 
kontroli;

 izstrādāt Eiropas pamatsporta veidu karti un atbalstīt tās izplatīšanu;

 izveidot mobilitātes programmu jaunajiem sportistiem, lai ļautu viņiem apgūt jaunas 
treniņu metodes, veidotu eiropeisku apziņu un veicinātu starpkultūru dialogu;

26. ierosina, lai Eiropas karogs tiktu izkārts lielajos sporta pasākumos Eiropas Savienībā, un 
iesaka, lai tas būtu redzams uz dalībvalstu sportistu formām;

o

o o

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem, kā arī Eiropas, starptautiskajām un valstu sporta federācijām.
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PASKAIDROJUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. pantā, piešķirot jaunas pilnvaras sportā, 
ES aicināta veicināt ar sportu saistītu jautājumu risināšanu un noteikts, ka ES būtu jācenšas 
attīstīt Eiropas dimensiju sportā.

Komisijas paziņojums ir pirmais dokuments sporta jomā, kas izdots pēc tam, kad stājās spēkā 
Lisabonas līgums, kas ES piešķir pilnvaras atbalstīt, koordinēt un papildināt dalībvalstu sporta 
politikas pasākumus.

Lai atspoguļotu šo pilnvaru nozīmi, iepriekšējā Parlamenta sasaukumā Eiropas Parlaments 
izstrādāja vēl citus attiecīgus rezolūciju priekšlikumus, proti, rezolūciju par profesionālā 
futbola nākotni Eiropā1, rezolūciju par sporta lomu izglītībā2 un Balto grāmatu par sportu3 (ko 
Komisija īstenoja 2007. gadā).

- Kāpēc sportam sabiedrībā ir svarīga nozīme?
Sports ir svarīga sociāla parādība, un tas sniedz sabiedrisku labumu. Daudziem cilvēkiem, kas 
nodarbojas ar sportu vai vēro sporta sacensības, sports ir viens no svarīgākajiem atpūtas 
veidiem. Sporta labākā īpašība — vienot cilvēkus neatkarīgi no izcelsmes vietas vai 
apstākļiem, reliģijas vai finansiālā stāvokļa. Sports mudina Eiropas iedzīvotājus aktīvi 
piedalīties sabiedrības dzīvē un palīdz attīstīt sociālās integrācijas apziņu.

- Sporta nozīme veselības uzlabošanā
Mūsdienu sabiedrībā fiziskās nodarbības ir viens no svarīgākajiem veselības 
priekšnosacījumiem. Fiziskās aktivitātes trūkums negatīvi ietekmē Eiropas iedzīvotāju 
veselības stāvokli, jo palielina aptaukošanās, liekā svara un to izraisītu nopietnu slimību risku.
Šīs negatīvās sekas noslogo veselības aprūpes jomai paredzēto budžetu un dalībvalstu 
ekonomiku kopumā.

- Dopings, vardarbība un neiecietība
Dopings vēl aizvien nopietni apdraud sportu. Daudzas ieinteresētās personas aicina ES ieņemt 
aktīvāku nostāju cīņā pret dopingu, piemēram, ciktāl Savienības kompetences šajā jomā to 
atļauj, pievienoties Eiropas Padomes Antidopinga konvencijai.

Skatītāju vardarbība un nekārtības joprojām ir plaši izplatīta parādība visā Eiropā, tāpēc 
vajadzīga Eiropas pieeja, kas aptvertu pasākumus, kas paredzēti, lai mazinātu ar to saistītos 
riskus.

- Sports un ekonomika
Sports ir liela un strauji augoša ekonomikas nozare, un tā sniedz būtisku ieguldījumu 
izaugsmē un jaunu darba vietu izveidē; sporta pievienotā vērtība un ietekme uz nodarbinātību 
pārsniedz vidējos izaugsmes rādītājus. Tomēr jautājums par sporta ilgtspējīgu finansēšanu 
jārisina ļoti detalizēti.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0100.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0503.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0198.
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- Sporta organizācija
Laba pārvaldība sporta jomā ir nosacījums, lai risinātu ar sportu saistītus uzdevumus un ES 
tiesisko regulējumu. Šo uzdevumu starpā ir: iedzīvotāju pārvietošanās brīvība un sportistu 
valstspiederība, spēlētāju pārvietošana (visbiežāk bažas rada šo darbību likumība un finanšu 
plūsmu pārredzamība), sporta sacensību integritāte un Eiropas sociālais dialogs sporta nozarē.

Komisijas paziņojums

Komisija 2011. gada 18. janvārī pieņēma paziņojumu „Attīstīt Eiropas dimensiju sportā”.
Tajā izklāstītas Komisijas domas par ES līmeņa darbībām sporta jomā. Komisijai un 
dalībvalstīm ierosinātās konkrētās darbības ietvertas trīs plašās nodaļās, kas aptver jautājumus 
par sporta sociālo nozīmi, sporta ekonomisko dimensiju un sporta organizāciju.

Paziņojumā aplūkotas šādas galvenās tēmas:
- noteikti sporta galvenie uzdevumi (piemēram, dopinga lietošana amatiersportistu vidū, 

vardarbība sporta pasākumos);
- ievērota sporta jomas pārvaldes struktūru autonomija un atzīta dalībvalstu kompetence 

sporta jomas organizēšanā;
- tomēr konstatēts, ka, nodrošinot sporta organizāciju ES līmenī, var radīt ievērojamu 

pievienoto vērtību;
- katras nodaļas noslēgumā dots saraksts ar iespējamiem turpmākiem pasākumiem, kas 

jāveic Komisijai un dalībvalstīm;
- atzīts, ka priekšlikumi sporta jomā ir sarežģīti;
- ierosināts turpināt neformālu sadarbību starp dalībvalstīm, lai panāktu nepārtrauktu 

labākās prakses apmaiņu un rezultātu izplatīšanu.

Paziņojumā konstatēts, ka ES darbība veicina kopējo stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanu, uzlabojot nodarbinātību un mobilitāti, īstenojot pasākumus, kas sekmē sociālo 
iekļaušanu sportā, izglītībā un apmācībā un ar to starpniecību, kā arī īstenojot Eiropas fiziskās 
aktivitātes pamatnostādnes.

Paziņojumā ierosinātajām darbībām jāveicina ieinteresēto pušu diskusijas, jārisina uzdevumi 
sporta jomā un jāsekmē šīs nozares attīstība. Paredzams, ka sportisti, sporta organizācijas un 
iedzīvotāji gūs labumu no plāniem, kas izriet no Lisabonas līgumā ES piešķirtās jaunās 
nozīmes dalībvalstu sporta politikas atbalstīšanā un koordinēšanā.

Pašlaik Komisija atbalsta projektus un tīklus sporta jomā vai nu ar īpašiem sporta 
veicināšanas pasākumiem, proti, ar sagatavošanās darbībām sporta jomā, vai ar pašreizējām 
programmām dažādās attiecīgās jomās. Tās ir mūžizglītība, sabiedrības veselība, jaunatne, 
pilsoniskums, pētniecība un tehnoloģiju izstrāde, sociālā integrācija, cīņa pret rasismu, vides 
aizsardzība un citas.

Referenta piezīmes un turpmākie uzdevumi

Sporta nozīme
- Referents ir stingri pārliecināts, ka, pateicoties sporta nozīmei izglītībā un kultūrā, ar tā 

palīdzību var sasniegt Eiropas Savienības stratēģiskos mērķus.
- Tā kā sports ir pieejams visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, 
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vecuma, valstspiederības un sociālā stāvokļa, tas ir integrācijas virzītājspēks.
- Referents atzīst, ka nav pietiekami novērtēta sporta nodarbību nozīme sieviešu vidū un ka 

sporta organizāciju lēmējstruktūrās sievietes ir pārāk maz pārstāvētas.
- Referents mudina dalībvalstis bijušo sportistu pieredzi izmantot trenera profesijas 

apgūšanai un izstrādāt īpašus pasākumus sportistiem, kas vēlas iegūt augstāko izglītību, kā 
arī nodrošināt darbaudzinātājus šo sportistu atbalstam.

- Brīvprātīgo darbs nodrošina daudzu sporta pasākumu nevainojamu norisi. Referents vēlas 
uzsvērt brīvprātīgo ieguldījuma nozīmi.

Lielu problēmu risināšana
- Referents uzskata, ka dalībvalstīm jāatbild par sporta ieguldījumu veselības veicināšanā.

ES līmenī šajā jomā uzmanība būtu jāpievērš lielākām problēmām, piemēram, dopinga 
lietošanai, nelikumīgai cilvēku pārvietošanai, sportistu mobilitātei, rasismam un 
vardarbībai sportā.

- Pastiprināti būtu jācenšas novērst noziedzīgas darbības, kas apdraud sportu, piemēram, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, iepriekšēju vienošanos par spēļu iznākumu, 
cilvēktirdzniecību un nepilngadīgo izmantošanu.

- Referents aicina dalībvalstis atturēt no iekļūšanas stadionos tādus līdzjutējus, kuru 
uzvedība bijusi vardarbīga vai diskriminējoša. Ierosina izveidot Eiropas reģistru, kurā 
iekļautas personas, kam aizliegts iekļūt stadionos.

Laba pārvaldība
- Sporta jomas pārvaldības standartu piemērošana būtu jāveicina, apmainoties ar labākās 

prakses piemēriem.
- Būtu jāsaskaņo dalībvalstu tiesību akti par plašsaziņas līdzekļu tiesību pārdošanu, lai 

novērstu situācijas, kad labumu gūst tikai lielās apvienības.
- Referents atzīst, ka ir svarīga godīga ienākumu sadale gan dažāda lieluma sporta klubu, 

gan profesionālā un amatieru sporta starpā.
- Jāuzsver arī mācību pabalstu nozīme, jo tie mācību centriem nodrošina efektīvu 

aizsardzības mehānismu un taisnīgu peļņu no ieguldījumiem.

Sporta sacensību godīgums
- Sporta pasākumu integritāte ir svarīga. Dalībvalstīm būtu jāpieņem regulatīvi pasākumi, 

lai nodrošinātu, ka sports ir aizsargāts no nepiemērotu darbību, piemēram, azartspēļu un 
spēļu rezultātu pasūtīšanas, ietekmes.

- Referents mudina dalībvalstis visu veidu uzbrukumus sacensību integritātei uzskatīt par 
kriminālnoziegumiem.

- Lai aizsargātu sportistu integritāti, ir būtiski nodrošināt sporta sacensību godīgumu un 
atklātumu.

- Sporta federācijām nav ne strukturālu, ne likumīgu līdzekļu, lai efektīvi cīnītos pret spēļu 
rezultātu uzpirkšanu.

- Referents atbalsta licencēšanas sistēmas un finansiāli godīgu spēli.
- Referents atzīst, ka sporta tiesām ir likumīgas iespējas risināt konfliktus sporta jomā, tāpēc 

aicina izveidot Eiropas Sporta šķīrējtiesas (CAS) palātu.

Budžets
- Jāapsver atbilstīgs finansiālais nodrošinājums sporta jomai, lai sagatavošanas posmā 

varētu izstrādāt konkrētu programmu jaunajai kompetencei.
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Iespējas un darba vietas
- Dalībvalstu izglītības programmas jāsaskaņo tā, lai jaunie sportisti varētu savienot 

mācības ar treniņiem.
- Būtu jāorganizē kursi jauniešiem, kuri izvēlas sportista karjeru un savieno to ar studijām.
- Tā kā sports palīdz likvidēt sociālos šķēršļus un veicina sociāli atstumtu grupu integrāciju, 

tas jāpopularizē skolās.
- Sporta joma spēj radīt jaunas darba vietas un veicināt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 

izaugsmi.

Tūrisms
- Jāparedz sporta un tūrisma mijiedarbības veidi, jo īpaši, modernizējot kolektīvās 

infrastruktūras.
- Referents norāda, ka lielie pasākumi un sports sniedz lieliskas iespējas izmantot Eiropas 

tūrisma attīstības potenciālu.

Tradicionālie sporta veidi un spēles
- Referents ir stingri pārliecināts, ka mums būtu jāsaglabā vietējie, tradicionālie sporta 

veidi, jo tie ir mūsu kultūras mantojuma sastāvdaļa, kas stiprina Eiropas piederības 
apziņu. Sports ir patiess mūsu sabiedrības kultūru dažādības simbols.

- Referents norāda, ka dažas tradicionālās spēles un sporta veidi jau ir izzuduši un ka vēl 
saglabājušies sporta veidi drīz nenovēršami izzudīs.

- Referents aicina Komisiju izstrādāt vietējo iedzīvotāju sporta veidu Eiropas karti un 
atbalstīt tās izplatīšanu.

Eiropas identitāte sportā
- Lai veicinātu sabiedrības informētību par sporta priekšrocībām, referents aicina Komisiju 

ik gadu atzīmēt Eiropas sporta dienu.
- Iespējamās iniciatīvas varētu ietvert konferences un debates par sportu, atlaides veikalos 

sporta aprīkojumam un veselīga dzīves veida popularizēšanu.
- Referents aicina Komisiju ar finansiālu atbalstu un vajadzīgajiem kontroles pasākumiem 

atbalstīt Eiropas sporta galvaspilsētas nosaukumu, ko katru gadu piešķir ACES.
- Referents ierosina visos galvenajos Eiropas Savienības sporta pasākumos izkārt Eiropas 

karogu un ierosina, lai tas būtu redzams uz dalībvalstu sportistu formām.

Apmācība un mobilitāte sportā
- Uzsver, ka spēlētāju apmācība vietējā līmenī nodrošinātu sporta ilgtspējīgu attīstību 

Eiropā.
- Referents ierosina, ka būtu jāizveido jauno sportistu mobilitātes programma, lai sportisti 

varētu trenēties ārvalstu komandās.
- Šādā apmaiņā būtu jāļauj piedalīties sporta komandās esošajiem studentiem un skolēniem.

Studentiem būtu iespēja apgūt jaunas apmācības metodes un attīstīt Eiropas līmeņa 
izpratni. Šai programmai būtu jāpaplašina starpkultūru dialogs.

Sadarbība ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām
- Referents aicina Komisiju un dalībvalstis, sadarbojoties ar trešām valstīm, apsvērt 

jautājumus par, piemēram, spēlētāju pārvietošanu starp valstīm, nepilngadīgu spēlētāju 
izmantošanu, pirātismu un nelegālām azartspēlēm.



PE466.981v01-00 12/12 PR\868899LV.doc

LV

- Sporta klubiem, uzaicinot spēlētājus no trešām valstīm, būtu jāievēro tiesību akti 
imigrācijas jomā. Šāda rīcība nodrošinātu labvēlīgu attieksmi pret sportistiem pēc 
atgriešanās izcelsmes valstī.

Sporta aģenti
- Referents uzskata, ka līdzīgi kā citās regulētās profesijās sporta aģentiem jābūt augstākās 

izglītības iestādē iegūtai obligātai kvalifikācijai. Arī aģentu nodokļu maksāšanas vietai
jābūt ES teritorijā.

- Referents ierosina izveidot Eiropas spēlētāju aģentu reģistru, kur būtu uzskaitīti šo aģentu 
pārstāvēto sportistu vārdi un aģentu algu apmērs.


