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Документ, придружаващ
Бялата книга за спорта

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ “ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН”
Бялата книга за спорта съдържа редица предложения за дейности, които
ще бъдат осъществявани и подкрепяни от Комисията. Тези дейности са
представени в настоящия План за действие, наречен по името на Пиер дьо
Кубертен. Планът за действие ще ръководи Комисията в дейностите,
свързани със спорта, през следващите години, като отчита и се съобразява
с принципа на субсидиране и независимост на спортните организации.
А. Обединяваща роля на спорта
Б. Обществено здраве и физическа активност
(1) Съвместно със страните членки да изготви нови ръководни принципи
за физическата активност.
(2) Да подкрепя мрежата на ЕС за физическа активност с цел подобряване
на здравословното състояние и, при необходимост, по-малки, но поцеленасочени мрежи, които имат отношение към специфични аспекти на
проблема.
(3) Да мобилизира Седма раамкова програма за изследвания и
технологическо развитие, програмата за Обществено здраве на ЕС,
програма Младеж и Гражданство и програмата за Обучение през целия
живот.
А.2. Борба с допинга
(4) Да подкрепя партньорствата чрез обучителни курсове и работа в мрежа
между обучителните центрове и силите за опазване на реда.
(5) Да улеснява прилагането на координиран подход от страна на ЕС в
борбата с допинга, например като подкрепя мрежата от национални
антидопингови организации.
А.3. Образование и обучение
(6) Да популяризира използването на възможностите за образование чрез
спорт по програмите за обучение през целия живот (Комески, Еразмус,
Леонардо да Винчи, Грундвиг).
(7) Да определя проекти, по които може да бъде приложена Европейската
квалификационна рамка и Европейската кредитна система за
професионално образование и обучение в спортния сектор.
(8) Да въведе наградата Европейски етикет за училища, които подкрепят
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активно физическата активност.
(9) Да направи анализ на правилата, изискващи отборите да включват
определен брой играчи, подготвени на местно ниво.
А.4 Доброволчески услуги в спорта, активно гражданско участие и
спортни организации с идеална цел
(10) Съвместно със страните членки да определи основните
предизвикателства пред неправителствените спортни организации и
основните характеристики на услугите, предоставяни от тези организации.
(11) Да подкрепя спорта на местно ниво чрез програмата Европа за
гражданите.
(12) Да насърчава младите хора да участват в спорта като доброволци чрез
програмата Младежта в действие.
(14) Да започне проучване относно доброволческите услуги в спорта.
А.5. Социално включване в и чрез спорта
(15) Да мобилизира Прогрес, Обучение през целия живот, програмата
Младежта в действие и програмата Европа за гражданите, както и
Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и
Европейски фонд за интеграция в подкрепа на дейностите за социално
включване и интеграция чрез спорт и в борбата с дискриминацията в
спорта.
(16) В плана за действие по Стратегията на ЕС за хората с увреждания да
се вземе под внимание важността на спорта за хората с увреждания и да
бъдат подкрепени дейностите на страните членки в тази област.
(17) В рамките на Пътната карта за равенството между мъжете и жените
2006-2010 да се насърчи преобладаващата насока в политиката по
въпросите на пола относно дейностите, свързани със спорта, като се
отдели специално внимание на достъпа до спорт на жените емигрантки и
жените от етнически малцинства, на достъпа на жените до отговорни
длъжности и медийното отразяване на участието на жените в спорта.
А.6. Превенция и борба с расизма и насилието в спорта
(18) Да насърчи диалога и обмена на добри практики по отношение на
расизма и ксенофобията в рамките на съществуващото сътрудничество.
(19) Да насърчи (в съответствие с действащите национални и европейски
правила) обмена на оперативна информация, практически умения и опит
за предотвратяване на насилието и расистките инциденти между службите
за опазване на обществения ред и спортните организации.
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(20) Да анализира възможностите за нови законови инструменти и други
ЕС стандарти за предотвратяване на обществените безредици при
спортните прояви.
(21) Да популяризира мултдисциплинарния подход за предотвратяване на
антисоциалното поведение, като обърне специално внимание на
социалнообразователните дейности като обучение на феновете
(дългосрочна работа с поддръжниците и развиване на положителна
нагласа, изключваща насилието).
(22) Укрепване на редовното и структурно сътрудничество между силите
за опазване на обществения ред, спортните организации и други
заинтересовани страни.
(23) Да насърчи използването на следните програми, които спомагат за
превенцията и борбата с насилието и расизма в спорта: Младежта в
действие, Европа за гражданите, ДАФНЕ ІІІ, Основни права и
гражданство и Предотвратяване и борбата с престъпността.
(24) Да се организира конференция на високо ниво със заинтересованите
страни за обсъждане на мерките, спомагащи за предотвратяването и
борбата с насилието и расизма по време на спортни прояви.
А.7 . Спорът във външната политика на ЕС
(25) Да се популяризира спорта като средство за развитие на политиката
на ЕС.
(26) При необходимост да се включат проблеми, свързани със спорта, в
политическия диалог и сътрудничеството с държавите партньорки. Да се
популяризира спорта като елемент от дипломацията на държавите в ЕС.
(27) Да се обърне специално внимание на спортния сектор при
разработване на наскоро представеното Съобщение относно кръговата
миграция и партньорството в мобилността с трети страни.
(28) Да се обърне специално внимание на спортния сектор при
разработване на хармонизирани схеми за допускане на различни
категории граждани от трети страни за икономически цели въз основа на
Политически план за законова миграция от 2005.
А.8 Устойчиво развитие
(29) Да се насърчава участието на заинтересованите страни в спорта в
Схемата за еко-управление и одит, схемите за награди на Общността
“Еко-етикет” и екологичните доставки и да се популяризират тези схеми
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по време на големи спортни прояви в сътрудничество със страните
членки, спортните организации и организаторите.
(30) Да се насърчат екологичните доставки чрез политически диалог със
страните членки и другите заинтересовани страни.
(31) Чрез насоки, изготвени в сътрудничество със съответните
заинтересовани страни (политици, малки и средни предприятия и местни
общности) да се повиши съзнанието за необходимостта от съвместна
партньорска работа на регионално ниво и при организиране на спортни
прояви по устойчив начин.
(32) Да се вземе предвид спорта в новата програма Живот +
Б. Икономическо измерение на спорта
Б.І. Икономическо влияние на спорта
(33) Заедно със страните членки да изготви европейски статистически
метод за измерване на икономическото влияние на спорта.
(34) Да проведе специфични проучвания, свързани със спорта,
предоставящи информация за спорта, която няма отношение към
икономическите му параметри.
(35) Да започне проучване за оценяване на приноса на спортния сектор за
осъществяване на Лисабонската стратегия.
(36) Да се организира обмен на добри практики в организацията на големи
спортни прояви.
Б.2. Държавна подкрепа на спорта
(37) Да направи проучване за финансиране на местния и масовия спорт в
страните членки от държавни и частни източници и влиянието върху
извършващите се промени в тази област.
(38) Да се определят възможностите за намаляване на ставките по ДДС за
спорта.
В. Организиране на спорта
В.1. Свободно придвижване и националност
(39) Борба с дискриминацията на национален принцип във всички
спортове чрез политически диалог, препоръки , структурен диалог със
заинтересованите страни и процедури за посегателство, при
необходимост.
(40) Да започне проучване на достъпа до индивидуалните спортни
състезания за граждани на трети страни.
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В.2 Агенти на играчите
(41) Извършване на оценка за влиянието и формиране на ясна обща
представа за дейностите на агентите на играчите в ЕС и становище дали са
необходими дейности на ниво ЕС, което ще анализира и различните
възможности за намеса.
В.3. Защита на малолетните
(42) Продължаване на наблюдението върху прилагането на ЕС
законодателство, особено на Директивата за защита на младите хора на
работното място.
(43) Отправяне на предложение към страните членки и спортните
организации да сътрудничат за защита на морала и физическата
неприкосновеност на младите хора чрез разпространение на информация
относно съществуващото законодателство, определяне на минимални
стандарти и обмен на добри практики.
С.4. Корупция, пране на пари и други финансови престъпления
(44) Подкрепа на представителя на публичночастните партньорства с
интереси в спорта и органите за борба с корупцията, които ще определят
уязвимите по отношение на корупцията групи и лица в спортния сектор и
ще помогнат при подготвянето на ефективни превантивни мерки и
репресивни стратегии за противопоставяне на този тип корупция.
(45) Да продължи да наблюдава прилагането на ЕС законодателство срещу
прането на пари в държавите членки по отношение на спортния сектор.
В.5 Лицензирани системи
(46) Установяване на диалог със спортните организации относно
системите за саморегулиращо се лицензиране на клубове/отбори.
(47) Организиране на конференция (започвайки с футбола) на UEFA,
EPEL, Fifprд, националните асоциации и националните лиги относно
системите за лицензиране и добрите практики в тази област.
В.6. Медии
(48) Да препоръча на спортните организации да обърнат надлежно
внимание на създаването и поддържането на механизми за солидарност и
равномерно разпределение на приходите между клубовете и между
професионалния и аматьорския спорт.
Г. Последващи действия
Г.1 Структурен диалог със заинтересованите страни в спорта
(49) Създаване на по-ефективна структура за диалог относно спорта на ЕС
ниво, включително организиране на ежегоден европейски спортен форум
и тематични дискусии с целевите групи, и особено със заинтересуваните
страни в ЕС.
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(50) Популяризиране на европейската идея по време на спортните прояви
и подкрепа на по-нататъшното развитие на инициативата Европейски
столици на спорта.
Г.2. Сътрудничество със страните членки
(51) Отправяне на предложение към страните членки да засилят
политическото сътрудничество по спортните въпроси чрез затвърждаване
на постоянния дневен ред, общите приоритети и редовните отчети пред
спортните министри в ЕС.
(52) Доклад относно прилагането на Плана за действие чрез механизма на
Постоянния дневен ред.
Г.3 Социален диалог
(53) Насърчаване на усилията за създаване на Комитети за европейски
социален диалог в спортния сектор и подкрепа на работодателите и
работещите в това отношение.
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