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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej europejskiego wymiaru sportu
(2011/2087(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 stycznia 2011 r. pt. „Rozwijanie 
europejskiego wymiaru sportu” (COM(2011)0012 wersja ostateczna),

– uwzględniając białą księgę na temat sportu (COM(2007)0391),

– uwzględniając rezolucję z dnia 14 kwietnia 2005 w sprawie zwalczania dopingu
w sporcie1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 29 marca 2007 w sprawie przyszłości zawodowej piłki 
nożnej w Europie2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie roli sportu w edukacji3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie białej księgi na temat sportu4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier 
hazardowych online5,

– uwzględniając decyzję Rady 2010/37/WE z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie 
Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie roli sportu jako 
źródła i podstawy aktywnego włączenia społecznego6,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie nowej strategii na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, a w szczególności część potwierdzającą 
główne cele w zakresie podniesienia poziomu wykształcenia,

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu prac Unii 
Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011–20147,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów8 z dnia 11–12 października 2011 r. oraz opinię 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26–27 października 2011 r. pt. 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008) 0198.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007) 0100.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2007) 0503.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2008) 0198.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2009) 0097.
6 Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 5.
7 Dz.U. C 162 z 1.6.2011, s. 1.
8 CdR xxx/2011.
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„Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu”1,

– uwzględniając art. 6 i art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając deklarację z Punta del Este z grudnia 1999 r. oraz konferencję okrągłego 
stołu UNESCO w sprawie sportów i gier tradycyjnych2, której przedmiotem było uznanie 
tradycyjnych sportów i gier jako części nienaruszalnego dziedzictwa oraz symbolu 
różnorodności kulturowej,

– uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu,
a także decyzje Komisji w dziedzinie sportu,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, Komisji Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że sport przyczynia się do osiągania strategicznych celów Unii, 
uwypukla fundamentalne wartości pedagogiczne i kulturowe oraz jest narzędziem 
integracji, o ile skierowany jest do wszystkich obywateli bez względu na płeć, 
pochodzenie etniczne, religię, wiek, narodowość czy sytuację społeczną,

B. mając na uwadze, że sport odgrywa we współczesnym społeczeństwie kluczową rolę dla 
stanu zdrowia obywateli i jest istotnym elementem kształcenia stojącego na wysokim 
poziomie,

C. mając na uwadze, że praktyki związane ze stosowaniem dopingu stanowią naruszenie 
wartości sportowych i narażają sportowców na poważne niebezpieczeństwa,

D. mając na uwadze niepewną sytuację wielu sportowców najwyższej klasy po zakończeniu 
przez nich kariery sportowej,

E. mając na uwadze, że akty przemocy i przejawy dyskryminacji mogą mieć miejsce przy 
okazji zawodów sportowych,

F. mając na uwadze, że uprawianie sportu przez kobiety nie jest należycie dowartościowane 
oraz że kobiety nie są w wystarczającym stopniu reprezentowane w organach decyzyjnych 
organizacji sportowych,

G. mając na uwadze, że sport zajmuje ważne miejsce w gospodarce europejskiej, gdyż
w sposób bezpośredni lub pośredni zatrudnienie w tej dziedzinie znajduje ok. 15 mln 
osób, tj. 5,4% aktywnego zawodowo społeczeństwa, oraz wytwarzana jest wartość dodana 
wynosząca rocznie ok. 407 mld euro, czyli 3,65% europejskiego PKB,

                                               
1 SOC /xxx.
2 Ałmaty, Kazachstan, 5–6 listopada 2006 r.
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H. mając na uwadze, że wielkie wydarzenia sportowe oraz uprawianie sportu są wspaniałymi 
okazjami do wykorzystywania potencjału w zakresie rozwoju turystyki w Europie,

I. mając na uwadze, że europejski model sportowy opiera się na federacji zrzeszającej 
uprawiających daną dyscyplinę sportową i charakteryzuje się organizacją o charakterze 
autonomicznym, demokratycznym, terytorialnym i hierarchicznym w zakresie 
mechanizmów solidarności sportowej i finansowej,

J. mając na uwadze, że 35 mln wolontariuszy oraz kluby i stowarzyszenia sportowe 
nienastawione na zysk przyczyniają się do rozwoju sportu masowego,

K. mając na uwadze, że specyfika sportu polega na łączeniu w całość wyjątkowych
i kluczowych aspektów sportu, które odróżniają go od wszystkich innych sektorów 
działalności gospodarczej, ale należy go rozpatrywać na podstawie analizy pojedynczych 
przypadków,

L. mając na uwadze, że drużyny narodowe odgrywają zasadniczą rolę i że tym samym 
należy rozciągnąć nad nimi ochronę,

M. mając na uwadze, że sam charakter zawodów pomiędzy drużynami narodowymi 
powoduje, iż federacje są zainteresowane szkoleniem sportowców reprezentujących dany 
kraj,

N. mając na uwadze, że sport zawodowy pada ofiarą zjawiska braku stabilności finansowej,

O. mając na uwadze, że federacje sportowe nie dysponują środkami strukturalnymi
i prawnymi, które pozwoliłyby im skutecznie przeciwdziałać ustawianiu meczów,

P. mając na uwadze, że sport może odgrywać rolę w rozmaitych dziedzinach zewnętrznych 
stosunków Unii,

Społeczna rola sportu

1. podkreśla znaczenie zachęcania do uprawiania sportu w placówkach szkolnych
i uniwersyteckich;

2. zwraca się do organizacji sportowych o zajęcie się sportowcami niepełnosprawnymi;

3. podkreśla konieczność wspierania walki z dopingiem z poszanowaniem indywidualnej 
wolności sportowców; zachęca państwa członkowskie do traktowania handlu środkami 
dopingowymi na równi z handlem nielegalnymi narkotykami i do przyjęcia własnego 
ustawodawstwa krajowego w tym zakresie;

4. zachęca państwa członkowskie do uwzględniania doświadczenia byłych sportowców
w sytuacji, gdy chcą podjąć pracę jako trenerzy, a także do utworzenia specjalnych 
programów dla sportowców wysokiej klasy, którzy decydują się na kontynuację nauki na 
poziomie wyższym, oraz zapewnienia im opiekunów monitorujących ich postępy;

5. wzywa państwa członkowskie do zabraniania wstępu na stadiony kibicom podburzającym 
do aktów przemocy i przejawów dyskryminacji oraz do utworzenia europejskiego rejestru 
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zakazów stadionowych;

6. Podkreśla, że tam, gdzie sport uprawiany jest w środowisku naturalnym, należy zapewnić 
równowagę pomiędzy jego korzyściami społecznymi a dobrostanem środowiska będącego 
areną zmagań sportowców;

Gospodarczy wymiar sportu

7. ponownie podkreśla znaczenie wolontariatu w sporcie; opowiada się za określeniem ram 
prawnych i podatkowych dostosowanych do działalności stowarzyszeń sportowych i do 
mecenatu w sporcie;

8. uważa, że sportowcy powinni mieć możliwość korzystania z tych samych praw 
dotyczących zabezpieczenia społecznego, z których korzystają zatrudnieni w innych 
sektorach;

9. podkreśla zasadnicze znaczenie handlu prawami do transmisji audiowizualnych zawodów 
sportowych w oparciu o model mający charakter scentralizowany, wyłącznościowy
i terytorialny;

10. uważa, że zakłady sportowe stanowią formę komercyjnego traktowania zawodów i wzywa 
Komisję oraz państwa członkowskie do ich ochrony przed wszelkim nieuprawnionym 
wykorzystywaniem, zwłaszcza poprzez uznawanie prawa organizatorów do własności 
intelektualnej ich zawodów, do zagwarantowania znaczącego wkładu podmiotów 
działających w branży zakładów sportowych w finansowanie sportu masowego i do 
ochrony uczciwości przebiegu zawodów;

11. domaga się, aby sport stał się beneficjentem europejskich funduszy strukturalnych;

Organizacja sportu

12. zwraca uwagę, że struktury sportowe w Europie opierają się na zasadach 
narodowościowych i terytorialnych;

13. ponownie potwierdza swoje poparcie dla europejskiego modelu sportowego, w którym 
federacje odgrywają centralną rolę i którego podstawę stanowią kluby i wolontariusze;

14. Przypomina, że prawidłowe zarządzanie w sporcie jest warunkiem autonomii
i samorządności organizacji sportowych zgodnie z zasadami przejrzystości i demokracji; 
podkreśla potrzebę odpowiedniej reprezentacji wszystkich zainteresowanych stron
w instytucjach sportowych;

15. potwierdza, że kluby powinny zezwalać na wyjazd graczom powołanym do reprezentacji 
narodowej i zapewniać im godziwą rekompensatę i ubezpieczenie zbiorowe;

16. podkreśla, że szkolenie graczy na szczeblu lokalnym jest niezbędnym elementem 
zrównoważonego rozwoju europejskiego sportu;

17. podkreśla znaczenie zasiłków szkoleniowych, gdyż stanowią one skuteczny mechanizm 
ochronny dla ośrodków szkoleniowych i godziwy zwrot z inwestycji;
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18. uważa, że agenci sportowi, wykonując zawód regulowany, powinni podlegać minimalnym 
wymogom w zakresie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dokumentem wydanym 
przez ośrodek szkolnictwa wyższego, a ich siedziba dla celów podatkowych powinna 
znajdować się na terytorium UE;

19. proponuje utworzenie europejskiego rejestru agentów sportowych, w którym 
wyszczególnione będą nazwiska zawodników, w imieniu których są uprawnieni działać,
a także wysokość otrzymywanego przez nich wynagrodzenia;

20. zdecydowanie popiera system licencjonowania i program finansowego fair play, gdyż 
umożliwia to klubom konkurowanie na podstawie ich rzeczywistych możliwości 
finansowych;

21. apeluje do państw członkowskich o uznanie wszelkiej formy naruszania uczciwości 
przebiegu zawodów za przestępstwo;

22. uznaje właściwość sądów sportowych do rozpatrywania sporów w dziedzinie sportu, o ile 
przestrzegają one prawa obywatela do sprawiedliwego procesu; apeluje o utworzenie 
Europejskiej Izby Sportowego Sądu Arbitrażowego (TAS), z siedzibą w Brukseli lub 
Luksemburgu, odpowiedzialnej za rozpatrywanie sporów sportowych wewnątrz 
wspólnoty;

Współpraca z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

23. apeluje do Komisji i państw członkowskich o wpisanie problemów takich jak 
międzynarodowe transfery graczy, wykorzystywanie nieletnich zawodników, piractwo
i nielegalne zakłady sportowe do porządku dziennego współpracy z państwami trzecimi;

24. zwraca się do klubów o czuwanie nad przestrzeganiem przepisów imigracyjnych podczas 
rekrutacji młodych sportowców pochodzących z państw trzecich i do zagwarantowania im 
powrotu w dobrych warunkach do kraju pochodzenia w sytuacji, gdy ich kariera nie 
zakończy się powodzeniem;

Budowanie tożsamości europejskiej poprzez sport

25. wzywa Komisję:

 do organizowania co roku Europejskiego Dnia Sportu;

 do poparcia inicjatywy dotyczącej wyznaczania każdego roku „Europejskiej Stolicy 
Sportu”, pod przewodnictwem ACES (Europejskie Stowarzyszenie Stolic 
Sportowych), przy wsparciu finansowym i zapewnieniu niezbędnej kontroli;

 utworzenia europejskiej karty sportów rodzimych i wspierania jej popularyzacji;

 utworzenia programu na rzecz mobilności młodych sportowców w celu umożliwienia 
im zapoznania się z nowymi metodami szkoleniowymi, rozwijania poczucia 
europejskości i sprzyjania dialogowi międzykulturowemu;
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26. proponuje, aby flaga europejska towarzyszyła większym wydarzeniom sportowym 
organizowanym na terenie UE, i sugeruje, aby pojawiała się ona na strojach sportowców
z państw członkowskich;

o

o o

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich oraz europejskim, 
międzynarodowym i narodowym federacjom sportowym.



PR\868899PL.doc 9/13 PE466.981v01-00

PL

UZASADNIENIE

Art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) daje UE nowe kompetencje
w dziedzinie sportu, wzywa UE do przyczyniania się do wspierania przedsięwzięć 
sportowych oraz stanowi, że działanie UE powinno zmierzać w stronę rozwoju europejskiego 
wymiaru sportu.

Komunikat Komisji jest pierwszym dokumentem dotyczącym polityki w dziedzinie sportu 
opublikowanym po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, który daje UE uprawnienia
w zakresie wspierania, koordynowania i uzupełniania środków politycznych w dziedzinie 
sportu podejmowanych przez państwa członkowskie.

W celu odzwierciedlenia znaczenia tego faktu Parlament Europejski podczas poprzedniej 
kadencji opublikował inne projekty rezolucji dotyczące tej dziedziny: „Przyszłość zawodowej 
piłki nożnej w Europie”1, „Rola sportu w edukacji”2 oraz „Biała księga na temat sportu”3

(wdrożone przez Komisję w 2007 r.).

– Dlaczego sport jest ważny dla społeczeństwa
Sport sam w sobie stanowi ważne zjawisko społeczne i dobro publiczne. Dla wielu osób jest 
on jedną z najważniejszych form rekreacji bez względu na to, czy aktywnie w nim 
uczestniczą, czy pełnią funkcję kibiców. Najpiękniejszą zaletą sportu jest to, że łączy ludzi 
bez względu na ich pochodzenie, doświadczenia, przekonania religijne czy status społeczny. 
Sport promuje czynne włączanie się obywateli Europy w budowanie społeczeństwa i sprzyja 
rozwojowi poczucia włączenia społecznego.

– Pozytywny wpływ sportu na zdrowie
Aktywność fizyczna jest jednym z najistotniejszych czynników decydujących o stanie 
zdrowia we współczesnym społeczeństwie. Brak aktywności fizycznej ma negatywne skutki 
dla zdrowia obywateli Europy, gdyż zwiększa ryzyko otyłości, nadwagi i poważnych 
zachorowań. Wspomniane negatywne konsekwencje stanowią obciążenie dla budżetu służby 
zdrowia i ogólnie dla gospodarki państw członkowskich.

– Doping, przemoc i brak tolerancji
Doping jest nadal znacznym zagrożeniem dla sportu. Wiele zainteresowanych stron wzywa 
UE do bardziej aktywnego podejścia do walki z dopingiem, np. poprzez przystąpienie –
w stopniu, na jaki pozwala zakres kompetencji Unii w tym obszarze – do Konwencji 
antydopingowej Rady Europy. 

Przemoc i zakłócenia porządku publicznego wywoływane przez kibiców także są zjawiskami 
ciągle występującymi w całej Europie i niezbędne jest europejskie podejście obejmujące 
środki opracowane w celu zmniejszenia związanych z nimi zagrożeń.

– Sport a gospodarka
Sport stanowi duży i szybko rozwijający się sektor gospodarki i w znacznym stopniu 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007) 0100.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007) 0503.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2008) 0198.
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przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, swoją wartością dodaną i wpływem 
na zatrudnienie przekraczając średnie stopy wzrostu. Zrównoważone finansowanie sportu jest 
jednak kwestią, która musi zostać poddana wnikliwej analizie.

– Organizacja sportu
Dobre zarządzanie w sporcie jest niezbędne, by stawić czoła wyzwaniom stojącym przed 
sportem i ramami prawnymi UE. Do wyzwań tych zaliczyć można: swobodny przepływ 
obywateli i narodowość sportowców, transfery graczy (prawne podstawy takich działań oraz 
przejrzystość przepływów finansowych często budzą wątpliwości), uczciwość przebiegu 
zawodów sportowych oraz europejski dialog społeczny w dziedzinie sportu.

Komunikat Komisji:

W dniu 18 stycznia 2011 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie rozwoju 
europejskiego wymiaru sportu. Zawarte są w nim pomysły Komisji w zakresie działań
w dziedzinie sportu na szczeblu UE. Proponuje się w nim konkretne działania dla Komisji lub 
państw członkowskich w ramach trzech obszernych rozdziałów: społeczna rola sportu, 
gospodarczy wymiar sportu oraz organizacja sportu. 

Główne treści zawarte w komunikacie:
– określenie kluczowych wyzwań dotyczących sportu (np. doping stosowany przez osoby 

uprawiające sport amatorsko, przemoc podczas imprez sportowych)
– poszanowanie autonomii sportowych struktur zarządzających i uznanie kompetencji 

państw członkowskich w dziedzinie organizacji sportu
– stwierdzenie, że działanie na szczeblu UE w dziedzinie organizacji sportu może jednak 

przynieść istotną wartość dodaną
– zwieńczenie każdego rozdziału wykazem ewentualnych działań następczych
– uznanie złożoności propozycji w dziedzinie sportu 
– sugestia dotycząca kontynuacji działania nieoficjalnych struktur współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi w celu zapewnienia stałej wymiany dobrych praktyk
i popularyzowania ich rezultatów.

W komunikacie stwierdza się, że działania na szczeblu UE przyczyniają się także do 
osiągnięcia ogólnych celów strategii „Europa 2020” dzięki zwiększeniu zdolności do 
zatrudnienia i mobilności, zwłaszcza poprzez działania wspierające włączenie społeczne
w sporcie i poprzez sport, kształcenie i szkolenie oraz Wytyczne UE dotyczące aktywności 
fizycznej.

Działania zaproponowane w komunikacie mają na celu zachęcenie do rozpoczęcia debaty 
pomiędzy zainteresowanymi stronami, stawienia czoła wyzwaniom w dziedzinie sportu
i pomocy w rozwoju sektora. Sportowcy, organizacje sportowe i obywatele mają odnieść 
korzyści z tych planów, które wynikają z nowej roli UE przewidzianej w Traktacie z Lizbony
w zakresie wspierania i koordynowania polityki w dziedzinie sportu w państwach 
członkowskich.

Komisja wspiera obecnie projekty i sieci kontaktów w dziedzinie sportu albo poprzez środki 
zachęcające opracowane specjalnie dla sportu, zwłaszcza działania przygotowawcze
w obszarze sportu, albo poprzez programy istniejące w różnych stosownych obszarach. 
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Obszary te obejmują między innymi: uczenie się przez całe życie, zdrowie publiczne, 
młodzież, obywatelstwo, badania i rozwój technologiczny, włączenie społeczne, walkę
z rasizmem, ochronę środowiska i inne.

Uwagi sprawozdawcy oraz przyszłe wyzwania:

Na temat wartości sportu
– Sprawozdawca jest mocno przekonany, że sport może przyczynić się do realizacji 

strategicznych celów Unii Europejskiej ze względu na swoją wartość edukacyjną
i kulturową.

– Sport jest narzędziem integracji, gdyż jest otwarty dla wszystkich obywateli bez względu 
na płeć, pochodzenie etniczne, religię, wiek, narodowość czy status społeczny.

– Sprawozdawca przyznaje, że uprawianie sportu przez kobiety nie jest wystarczająco 
cenione, a kobiety nie są w wystarczającym stopniu reprezentowane w organach 
decyzyjnych organizacji sportowych.

– Sprawozdawca zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia doświadczenia byłych 
sportowców zainteresowanych posadami trenerskimi i do utworzenia specjalnych ścieżek 
kształcenia dla sportowców, którzy wybierają naukę na szczeblu wyższym, oraz 
zapewnienia im opiekunów monitorujących ich postępy.

– Wolontariusze umożliwiają bezproblemowy przebieg wielu imprez sportowych. 
Sprawozdawca chciałby podkreślić znaczenie wkładu, który wnoszą.

Na temat rozwiązywania istotnych problemów
– Sprawozdawca jest zdania, że promowanie korzyści zdrowotnych płynących z uprawiania 

sportu powinno leżeć w gestii państw członkowskich. Na szczeblu UE należy skupić się 
na większych problemach takich jak doping, handel ludźmi, mobilność sportowców, 
rasizm i przemoc w sporcie.

– Należy podjąć wszelkie wysiłki zmierzające do zapobiegania działaniom o charakterze 
przestępczym, które stanowią zagrożenie dla sportu, np. pranie pieniędzy, ustawianie 
meczów, handel ludźmi czy wykorzystywanie nieletnich. 

– Sprawozdawca wzywa państwa członkowskie do zakazywania wstępu na stadiony 
kibicom, którzy dopuścili się przemocy lub prezentowali postawy o charakterze 
dyskryminacyjnym. Sugeruje utworzenie europejskiego rejestru osób objętych zakazem 
stadionowym.

Na temat prawidłowego zarządzania
– Należy promować standardy w dziedzinie zarządzania działalnością sportową poprzez 

wymianę dobrych praktyk.
– Należy zharmonizować ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie handlu 

prawami do transmisji wydarzeń sportowych za pomocą środków przekazu w celu 
niedopuszczenia do sytuacji, w której korzyści odnosić będą jedynie duże firmy. 

– Sprawozdawca uznaje znaczenie godziwej dystrybucji przychodu pomiędzy kluby 
sportowe o różnej wielkości oraz pomiędzy sporty zawodowe i amatorskie.

– Zwraca szczególną uwagę na znaczenie zasiłków szkoleniowych, gdyż stanowią one 
skuteczny mechanizm ochronny dla ośrodków szkoleniowych oraz godziwy zwrot
z inwestycji.

Na temat uczciwości przebiegu zawodów sportowych
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– Uczciwość podczas imprez sportowych jest rzeczą istotną. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć środki regulacyjne w celu zagwarantowania, że sport chroniony jest 
przed wszelkimi niewłaściwymi wpływami takimi jak zakłady bukmacherskie czy 
ustawianie meczów.

– Sprawozdawca wzywa państwa członkowskie do uznania wszelkich form godzenia
w uczciwość zawodów za przestępstwo. 

– Uczciwość i otwarty charakter zawodów sportowych ma zasadnicze znaczenie dla 
ochrony uczciwości sportowców. 

– Federacje sportowe nie posiadają środków strukturalnych i prawnych, żeby skutecznie 
przeciwdziałać ustawianiu meczów.

– Sprawozdawca popiera systemy licencjonowania i program finansowego fair play.
– Sprawozdawca uznaje właściwość sądów sportowych do rozwiązywania sporów

w dziedzinie sportu i dlatego też wzywa do utworzenia Europejskiej Izby Sportowego 
Sądu Arbitrażowego (CAS).

Na temat budżetu
– Należy rozważyć zapewnienie odpowiednich środków budżetowych na cele sportowe

w celu przekształcenia działania przygotowawczego w konkretny program poświęcony 
tworzeniu nowej jakości.

Na temat szans i miejsc pracy
– programy edukacyjne państw członkowskich powinny być skoordynowane w taki sposób, 

aby umożliwić młodym sportowcom łączenie nauki z treningiem sportowym. 
– W ofercie edukacyjnej powinny istnieć kursy dla młodych ludzi pragnących kontynuować 

karierę sportową, łącząc ją z dalsza nauką.
– Należy promować sport w szkołach ze względu na płynące z tego korzyści takie jak 

przełamywanie barier społecznych czy integracja zmarginalizowanych grup. 
– Sport posiada potencjał w zakresie przyczyniania się do tworzenia miejsc pracy oraz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Na temat turystyki
– Należy określić synergie pomiędzy sportem a turystyką, zwłaszcza poprzez modernizację 

infrastruktury pożytku publicznego.
– Sprawozdawca zwraca uwagę, że większe imprezy sportowe i sport oferują ogromne 

możliwości w zakresie wykorzystywania potencjału rozwoju turystyki w Europie.

Na temat tradycyjnych sportów i gier
– Sprawozdawca jest mocno przekonany, że powinno się zachowywać lokalne sporty 

tradycyjne, gdyż są one częścią naszego dziedzictwa kulturowego i wzmacniają poczucie 
bycia obywatelem Europy. Jest to prawdziwy symbol różnorodności kulturowej
w naszych społeczeństwach.

– Sprawozdawca zauważa, że niektóre tradycyjne sporty i gry już zaniknęły, a te, które 
wciąż istnieją, zagrożone są rychłym zanikiem.

– Sprawozdawca zachęca Komisję do sporządzenia europejskiej mapy sportów rodzimych
i do wspierania ich popularyzacji.

Budowanie tożsamości europejskiej poprzez sport
– Sprawozdawca zachęca Komisję do organizowania co roku „Europejskiego dnia sportu”



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

PL

w celu podniesienia świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z uprawiania 
sportu. 

– Do ewentualnych inicjatyw zaliczyć można konferencje i debaty na temat sportu, obniżki 
cen na sprzęt sportowy w sklepach oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

– Sprawozdawca zachęca Komisję do poparcia inicjatywy dotyczącej wskazywania każdego 
roku „Europejskiej stolicy sportu” pod przewodnictwem stowarzyszenia ACES i przy 
finansowym wsparciu oraz zapewnieniu niezbędnych kontroli.

– Sprawozdawca proponuje, aby flaga UE towarzyszyła większym imprezom sportowym
w Unii Europejskiej oraz sugeruje, aby umieszczać ją na strojach sportowców z państw 
członkowskich.

Szkolenie i mobilność w sporcie
– Podkreśla, że szkolenie zawodników na szczeblu lokalnym jest konieczne dla 

zrównoważonego rozwoju sportu w Europie.
– Sprawozdawca sugeruje utworzenie programu mobilności dla młodych sportowców, 

którego celem byłoby umożliwienie im treningu z zagranicznymi drużynami.
– We wspomnianych wymianach mogliby uczestniczyć studenci i uczniowie należący do 

drużyn sportowych. Studenci mieliby możliwość poznania nowych metod szkoleniowych
i rozwinięcia swego poczucia europejskości. Program wzmocniłby dialog 
międzykulturowy.

Na temat współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi
– Sprawozdawca zachęca Komisję i państwa członkowskie do zajęcia się we współpracy

z krajami trzecimi kwestiami takimi jak międzynarodowy transfer zawodników, 
wykorzystywanie nieletnich zawodników, piractwo i nielegalne zakłady bukmacherskie.

– Kluby sportowe powinny być zobowiązane do przestrzegania przepisów imigracyjnych 
podczas rekrutacji młodych zawodników z krajów trzecich. Podejście takie stanowić 
będzie gwarancję właściwego traktowania sportowców aż do chwili ich powrotu do kraju 
pochodzenia.

Na temat agentów sportowych
– Sprawozdawca uważa, że podobnie jak w przypadku każdej innej działalności w zakresie 

zawodu regulowanego, agenci sportowi powinni być objęci wymogiem posiadania 
minimalnych kwalifikacji potwierdzonych dokumentem wydanym przez instytucję 
szkolnictwa wyższego. Również ich siedziba dla celów podatkowych powinna znajdować 
się na terytorium UE. 

– Sprawozdawca proponuje utworzenie rejestru agentów europejskich zawodników,
w którym wyszczególnione zostaną nazwiska sportowców, dla których pracują, a także 
ich wynagrodzenia.


