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Návrh uznesenia Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich
v Rade o ďalšom rozvoji štruktúrovaného dialógu EÚ o športe
– prijatie

Uvedené uznesenie vypracovala pracovná skupina pre šport počas niekoľkých zasadnutí na účely
jeho prijatia na zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční
20. – 21. novembra 2017. So znením teraz súhlasia všetky delegácie.
Výbor stálych predstaviteľov sa preto vyzýva, aby potvrdil dohodu, ktorú o návrhu uznesenia
dosiahla pracovná skupina pre šport a aby znenie postúpil Rade na prijatie a následné uverejnenie
v úradnom vestníku.
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PRÍLOHA

Návrh uznesenia Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade
o ďalšom rozvoji štruktúrovaného dialógu EÚ o športe
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
PRIPOMÍNAJÚC
1.

uznesenie Rady z 18. novembra 2010 o štruktúrovanom dialógu EÚ o športe a skúsenosti
získané pri jeho uplatňovaní v posledných siedmich rokoch;

2.

3. pracovný plán Európskej únie pre šport na roky 2017 – 2020, v ktorom sa uznáva potreba
primeranej spolupráce so zainteresovanými stranami z oblasti športu, okrem iného
prostredníctvom štruktúrovaného dialógu, a výzvu predsedníctvam Rady, aby zvážili
zhodnotenie štruktúrovaného dialógu so športovým hnutím;

BERÚC NA VEDOMIE
3.

rokovania na neformálnom zasadnutí riaditeľov zodpovedných za oblasť športu v EÚ, ktoré sa
konalo 12. – 13. júla 2017 v Tallinne a na ktorom došlo k výmene názorov na uplatňovanie
uznesenia z roku 2010;

SA DOMNIEVAJÚ, ŽE
4.

uznesením z roku 2010 sa podarilo konsolidovať rôzne prvky dialógu na úrovni EÚ medzi
orgánmi verejnej správy a zainteresovanými stranami z oblasti športu, pričom sa tento dialóg
doplnil o dôležitú zložku na vysokej úrovni, čím sa zabezpečila dôležitá podpora politikám
EÚ v oblasti športu a ďalšej spolupráci EÚ v oblasti športu;

5.

na optimálne fungovanie tohto dialógu je však potrebné nové úsilie, aby sa dosiahlo splnenie
cieľa, ktorým je zabezpečiť nepretržitú a vhodne štruktúrovanú výmenu názorov medzi
zainteresovanými stranami z oblasti športu v EÚ o prioritách spolupráce EÚ v oblasti športu,
jej realizácii a nadväzujúcich krokoch;
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SÚHLASIA S TÝM, ŽE
6.

uplatňovanie uznesenia z roku 2010 by sa malo zlepšiť, pričom by sa mala zabezpečiť väčšia
celková pružnosť, väčšia otvorenosť pre účasť športového hnutia a lepšie koordinované
predbežné plánovanie a príprava zo strany predsedníctiev Rady v spolupráci s Komisiou;

7.

existujúca zložka dialógu na vysokej úrovni by sa okrem toho mala zdokonaliť
prostredníctvom lepšie naplánovaného programu rokovaní o témach, ktoré majú pridanú
hodnotu z hľadiska EÚ, ako aj lepšej spätnej väzby poskytovanej zainteresovaným stranám;

8.

navyše je potrebné dokončiť existujúci model štruktúrovaného dialógu EÚ o športe tým, že sa
doplní o operačnú zložku, ktorá by existovala popri existujúcich podujatiach a umožňovala
praktickejšie rokovania na výkonnej úrovni;

VZHĽADOM NA UVEDENÉ SÚHLASIA, ŽE
9.

štruktúrovaný dialóg EÚ o športe je pravidelný dialóg medzi EÚ a jej členskými štátmi,
zástupcami medzinárodného, najmä európskeho športového hnutia a inými príslušnými
zainteresovanými stranami z oblasti športu, ako napríklad organizáciami zastupujúcimi
športovcov alebo trénerov, na účely vzájomnej spolupráce a úspešného vymedzenia
a realizácie politík v oblasti športu;

10.

Hlavnými štruktúrami štruktúrovaného dialógu EÚ o športe sú:
-

športové fórum EÚ ako dôležitá platforma pre štruktúrovaný dialóg medzi európskymi
inštitúciami a zainteresovanými stranami z oblasti športu, ktorej hlavným cieľom je
hodnotiť pokrok, ktorý sa dosiahol vo vykonávaní agendy EÚ pre šport, a zisťovať
názory zainteresovaných strán na súčasné, plánované alebo prípadné budúce činnosti;

-

štruktúrovaný dialóg EÚ o športe na vysokej úrovni popri zasadnutí Rady EÚ, ktorý je
pre ministrov EÚ zodpovedných za šport príležitosťou stretnúť sa s najvyššími
zástupcami športového hnutia, európskych inštitúcií a iných zainteresovaných strán
z oblasti športu;
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-

štruktúrovaný dialóg EÚ o športe na operačnej úrovni popri zasadnutí riaditeľov
zodpovedných za oblasť športu v EÚ alebo iných neformálnych podujatiach
predsedníctva, ktorý je pre týchto riaditeľov príležitosťou stretnúť sa s vyššími
a vysokými zástupcami medzinárodného športového hnutia a iných zainteresovaných
strán z oblasti športu;

PRETO VYZÝVAJÚ PREDSEDNÍCTVO RADY, ABY
11.

ďalej rozvíjalo štruktúrovaný dialóg EÚ o športe na vysokej úrovni, ktorý prebieha popri
zasadnutí Rady EÚ, preukázaním väčšej flexibility v porovnaní s podmienkami stanovenými
v uznesení z roku 2010, najmä pokiaľ ide o formát zasadnutia;

12.

v dostatočnom predstihu zvážilo najvhodnejší spôsob, ako dosiahnuť štruktúrovaný dialóg so
športovým hnutím a inými zainteresovanými stranami z oblasti športu, a to podľa potreby
prostredníctvom štruktúrovaného dialógu popri zasadnutí Rady a/alebo účasti hostí na vysokej
úrovni na zasadnutiach Rady, neformálnych zasadnutiach ministrov alebo zasadnutiach
riaditeľov zodpovedných za oblasť športu v EÚ, a zabezpečilo, aby sa body programu
a praktické stránky zvoleného postupu pripravovali v skorom štádiu;

13.

zvýšilo transparentnosť, pokiaľ ide o dialóg na vysokej úrovni, najmä tým, že sa všetkým
členským štátom budú predkladať úplné správy o zasadnutiach štruktúrovaného dialógu
o športe, na ktorých je účasť obmedzená;

14.

v relevantných prípadoch zvážilo pri plánovaní tém štruktúrovaného dialógu dlhodobý prístup
v spolupráci s trojicou predsedníctiev, berúc do úvahy pracovný plán EÚ pre šport;

VYZÝVAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY, ABY
15.

pravidelne propagovali a šírili dokumenty týkajúce sa politiky EÚ v oblasti športu
v športovom hnutí na národnej úrovni a rokovali o nich;
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VYZÝVAJÚ EURÓPSKU KOMISIU, ABY
16.

podľa potreby informovala športové hnutie o všetkých horizontálnych otázkach, ktoré môžu
byť zaujímavé z hľadiska športu;

17.

tam, kde je to vhodné, do práce expertných skupín Európskej komisie a iných relevantných
podujatí zapojila ako účastníkov alebo pozorovateľov zástupcov športového hnutia a iné
zainteresované strany z oblasti športu;

18.

vytvorila štruktúru zameranú na pravidelné informovanie európskeho a medzinárodného
športového hnutia o dokumentoch týkajúcich sa politiky EÚ v oblasti športu, a to napríklad:
-

šírením relevantných dokumentov týkajúcich sa politiky EÚ medzi vedúcimi európskymi
zastrešujúcimi športovými organizáciami a lepšou komunikáciou so športovým hnutím
a inými zainteresovanými stranami;

-

organizovaním každoročného seminára alebo zasadnutia venovaného prezentácii
novoprijatých záverov Rady a iných politických dokumentov športovému hnutiu,
napríklad v rámci programu fóra EÚ pre šport;

VYZÝVA ŠPORTOVÉ HNUTIE, ABY
19.

sa aktívnejšie zapájalo do štruktúrovaného dialógu na úrovni EÚ, a najmä aby zabezpečilo
svoju účasť v príslušnej štruktúre na náležitej úrovni;

20.

vo väčšej miere využívalo možnosti, ktoré ponúka štruktúrovaný dialóg, na informovanie
inštitúcií EÚ a verejných orgánov členských štátov EÚ o vlastných návrhoch týkajúcich sa
politík, o dokumentoch a myšlienkach.
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