Sportas
ES informuoja apie sporto naudą sveikatai ir propaguoja su sportu susijusias
vertybes, remia politiką formuojančių asmenų bendradarbiavimą ir dialogą su
sporto organizacijomis, taip pat sprendžia problemas, kaip antai susijusias su
dopingu, susitarimais dėl varžybų baigties ir smurtu.
Sportas ir mankšta – neatsiejama milijonų europiečių gyvenimo dalis. Sportas ne tik padeda stiprinti sveikatą ir didinti gerovę, bet ir
gali padėti spręsti tokias problemas kaip rasizmas, socialinė atskirtis ir lyčių nelygybė. Be to, sportas teikia didelę naudą ekonomikai ir
yra svarbi ES išorės santykių palaikymo priemonė. Šiuo metu ES sporto politika daugiausia įgyvendinama pagal programą „Erasmus+“.

ES veiksmai
ES skiria daug dėmesio sportui kaip prie
monei, padedančiai palaikyti žmonių svei
katingumą, kurti bendruomenes, skatinti
socialinę įtrauktį ir padėti užtikrinti lygias
galimybes.
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Pagal programą „Erasmus+“ bendrai
finansuojamos iniciatyvos, kuriomis
padedama kurti, skleisti ir įgyvendinti
novatoriškas idėjas ir praktiką skati
nant mėgėjišką sportą. Programa „Eras
mus+“ sporto srityje padedama plėtoti
sporto europinį aspektą, stiprinti sporto
organizacijų, valdžios institucijų ir kitų
subjektų bendradarbiavimą.
Sportas gali padėti įveikti socialinius
skirtumus, suteikti žmonėms daugiau
galių ir galimybių ugdyti lyde
rystės įgūdžius. ES valstybės
narės, teikiančios paraiškas dėl
Europos socialinio fondo ir Euro
pos regioninės plėtros fondo
dotacijų, yra raginamos įtraukti
projektus, kuriais skatinama
socialinė įtrauktis per sportą.
ES sporto apdovanojimais
#BeInclusive pripažįstami orga
nizacijų, kurios naudoja sportą
didindamos palankių sąlygų
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neturinčių visuomenės grupių socialinę
įtrauktį, nuopelnai.
Organizuojant Europos sporto savaitę
europiečiai skatinami kiekvieną dieną
gyventi aktyviai.
Europos Komisija ragina sporto orga
nizacijas įgyvendinti gero valdymo
principus.
Europos Komisija laipsniškai įtraukia
sportą į dvišalius susitarimus su ES
nepriklausančiomis šalimis.

Dėl ES valstybių narių tarpusavio bendra
darbiavimo, susijusio su sportu, susita
riama daugiamečiame sportui skirtame
ES darbo plane. Naujausiame plane
(2017–2020 m.) nustatyti trys prioritetai:

sąžiningumas sporto srityje, ekonominis
sporto aspektas, taip pat sportas ir visuo
menė. Europos Komisija bendradarbiauja
su valstybėmis narėmis ir suinteresuotai
siais subjektais siekdama didinti sporto
vaidmenį ir išspręsti Europos sporto srityje
kylančias problemas.
Iš Eurobarometro apklausos apie sportą ir
fizinę veiklą matyti, kad ES piliečiai nepa
kankamai mankštinasi. Įgyvendinant ES
sveikatos politiką yra skatinama mankš
tintis – tai daroma ES šalims dalijantis
gerą ja patirtimi tarpusavyje ir su suintere
suotosiomis šalimis, taip pat per ES mity
bos, fizinio aktyvumo ir sveikatos veiksmų
platformą, kuri yra kovai su neigiamomis
tendencijomis skirtas forumas.
Iš ES fizinio aktyvumo gairių
(2008 m.) ir Tarybos rekomendacijos dėl sveikatinamojo fizinio
aktyvumo skatinimo įvairiuose
sektoriuose (2013 m.) matyti, kaip
nacionalinė politika gali skatinti
aktyvumą. Į Tartu paskelbtą raginimą pereiti prie sveikos gyvensenos (2017 m.) įtrauktas 15
veiksmų, kuriais skatinama sveika
gyvensena, sąrašas.

http://bit.ly/2BlTjAc

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/info/topics/sport_lt
facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/

@EUSport

Kaip susisiekti

su ES?
INTERNETU

Informacijos apie Europos Są jungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima
rasti svetainėje Europa: https://europa.eu/european-union/index_lt

ASMENIŠKAI

Visoje Europos Są jungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų.
Artimiausio centro adresą rasite svetainėje
https://europa.eu/european-union/contact_lt

TELEFONU ARBA E. PAŠTU

Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Są jungą. Su šia
tarnyba galite susisiekti:
— nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos
skambučius gali imti mokestį),
— šiuo standartiniu numeriu: 00 32 2 299 9696 arba
— elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

PER LEIDINIUS APIE EURORĄ

ES leidiniai pasiekiami vienu pelės klavišo spustelėjimu „ES leidinių“ svetainėje:
https://publications.europa.eu/lt/publications

PER EUROPOS KOMISIJOS ATSTOVYBES

Europos Komisija visose Europos Są jungos valstybėse narėse turi savo biurus
(atstovybes):
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local-officeseu-member-countries_en

PER EUROPOS PARLAMENTO RYŠIŲ BIURUS

Europos Parlamentas kiekvienoje Europos Są jungos valstybėje narėje turi
savo ryšių biurą:
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaisonoffices-in-your-country

PER EUROPOS SĄJUNGOS DELEGACIJAS

Europos Są junga taip pat turi savo delegacijas kitose pasaulio šalyse:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
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