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Страница 1  

 

 (ENGSO) 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЕВРОПЕЙСКА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

Каква роля трябва да играе спорта в Европа?  
Повече от 1000 участници в онлайн въпросник  на ЕС: Спорт: БЪДЕЩЕТО семинари, 

работни групи и заключителна конференция : 

- Припомняме, че спортът е най-голямото социално движение в Европа;  

- Приветстват приемането на  Договора от Лисабон и проявяват голям интерес към 

изграждането на бъдещата Европейска спортната политика;  

- Препоръчваме на Европейския съюз прилагането  на следните мерки:  

 

EU: Спорт: ЗДРАВЕ  
1.  Общоевропейски медийни кампании трябва да информират европейската 

общественост и заинтересованите страни за благоприятното въздействие на спорта 

върху здравето. Те трябва да бъдат насърчавани така, че хората трябва да сa 

физически активни през целия им живот. Значението на спортния начин на живот за 

физическото, психическото и социалното благосъстояние, беше подчертано по време 

на кампанията. Затова Европейският съюз трябва да обяви 2014 г. за Европейска 

година на спорта и физическата активност, десет години след Европейската година 

на образование чрез спорт.  

2.  Европейски ден на спорта може да бъде организиран в сътрудничество със 

съответните заинтересовани страни (ЕС, държавите-членки и спортните организации), 

на които събития чрез масовия спорт и  политиката на отворени врати, гражданите да 

се активизират във всички страни членки на ЕС.  

3. ЕК трябва да осигури платформа за споделяне на ноу-хау и добри практики за 

здравето чрез проекти за насърчаване на физическата активност.  

4. ЕК трябва да постави на преден план здравето в своите политики и програми за 

финансиране.  

5. ЕК и държавите-членки следва да улесняват достъпа до спортна инфраструктура 

чрез осигуряване на финансова подкрепа за изграждане, обновяване и поддържане на 

такава инфраструктура.  

 

EU: Спорт: ОБРАЗОВАНИЕ  
6. Европейският съюз трябва да подкрепя, чрез различни програми за финансиране, 

създаването на мрежи, които да споделят знания и обмен на добри практики в 

областта на спорта и образованието, а именно по въпроса за двойна кариера.  

7. Европейският съюз трябва да насърчава държавите-членки за прилагане на обща 

спортна  квалификационната рамка и подкрепа, придружавана от европейски 

проекти в сектора на признаване на квалификациите. 
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СТРАНИЦА 2 

 

 

 

EU: Спорт: ТРУДОВА ЗАЕТОСТ  
8. Във връзка с препоръките на 33 и 35 от Бялата книга за спорта, Европейския Съюз 

трябва да финансира проучване  и да позволява събирането на данни за заетостта 

в спорта в Европа.  
9. Европейският съюз трябва да продължи да подкрепя създаването на европейски 

мрежи, насочени към  обмен на добри практики в областта на заетостта в спорта.  

10. Европейските финансови потоци следва да подкрепят създаването на 

транснационални проекти, позволяващи идентификацията на професиите в областта 

на спорта.  

11. Във връзка с препоръката на 53 от Бялата книга за спорта, на Европейския съюз  

трябва да продължи да поддържа диалога между работодателите и работниците на 

европейско равнище и да насърчава това, чрез използване на съществуващите 

инструменти на Общността. Развитието на мрежа от европейски участници с цел обмен 

на добри практики в тази област трябва да бъдат подкрепени в рамките на 

Европейските програми за финансиране.  

 

EU: Спорт: Доброволчество:  
12. Що се отнася до времето за разпределение, кампании, инструменти и схеми за 

обучение, Европейският съюз трябва да съпоставя най-добрите практики и да ги 

препоръча на държавите-членки да ги използват.  

13. Европейският съюз трябва да работи за укрепване на положително социално 

признание на доброволческата дейност.  

14. Европейският съюз трябва да отчита непредвидените последици на бюрокрацията 

в Европейското законодателство и да информира държавите-членки относно най-

добрите практики в тази област.  

15. С оглед на Европейската година на доброволчеството 2011 г. Европейският съюз 

трябва да използва основните спортни мероприятия за насърчаване на доброволното 

участие.  

 

EU: Спорт: ОБЩЕСТВО  
16. Европейският съюз е поканен да приеме своя (нова)  Европейска харта за спорта, 

включваща  ценности, цели, и мерки.  

17. Европейският съюз трябва да подкрепи  създаването на Европейски тематични 

мрежи за обмен на добри практики и да се учат(усъвършенстват) една от друга на 

принципа програма- проект. Европейските тематични мрежи могат да посредничат  за 

създаването на национални тематични мрежи.  



3 

 

18. Интеграцията чрез спорта и в спорта трябва да бъде подкрепена и от 

Европейския съюз. Европейската комисия е поканена, да разработи своя Стратегия за 

дейности за хората с увреждания, като се вземе под внимание, че  спортът  може да 

играе голяма роля за интеграция на хората с увреждания.  

19. Подобряване на финансовото състояние на спортните организации, така че те  да 

бъдат в състояние напълно да  извлекат ползи и ефекти от обществената роля на 

спорта, както и  за приемане на Европейска програма за финансиране на спорта и  

включването на спорта в програми  финансирани от ЕС.  
20. Развитието на спорта ще бъде стимулирано, ако международната мобилност на 

работниците и служителите в спортния сектор, бъдат насърчени чрез обмен на 

добри практики и получаване на съответния европейски професионален опит.  

 

Приета в Оейраш / Португалия, 30  

Октомври 2009  
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