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ANEXĂ
Concluziile Consiliului intitulate
„Sportul și activitatea fizică, o pârghie promițătoare pentru transformarea comportamentului în
favoarea dezvoltării durabile”
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR
MEMBRE, REUNIȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI,
LUÂND ACT DE URMĂTOARELE:
1.

Există o recunoaștere din ce în ce mai mare a faptului că practicarea și rolul sportului și
activității fizice sunt importante pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă
(ODD) ale Organizației Națiunilor Unite 1.

2.

Comunitatea internațională și științifică au conștientizat și au înțeles potențialele beneficii și
efecte externe pozitive ale sportului și ale activității fizice, precum și ale organizării de
evenimente sportive asupra unei varietăți de domenii 2: 3 îmbunătățirea sănătății fizice și
mintale și a bunăstării persoanelor, beneficii economice, educația, capacitarea femeilor și a
tinerilor, apariția unor societăți mai echitabile, mai pașnice, mai durabile, mai incluzive și
deschise, incluziunea persoanelor cu handicap și cu mai puține oportunități, precum și
învățarea toleranței.

3.

Schimbările climatice și alte amenințări la adresa mediului pot avea un impact negativ asupra
practicilor sportive și asupra părților interesate din domeniul sportului 4 – în special prin
afectarea sănătății persoanelor care îl practică. Practicile sportive adecvate necesită un mediu
sănătos pentru practicarea acestuia, dar condițiile climatice și de mediu actuale devin mai
puțin favorabile mai multor practici sportive și activități fizice.

1

2
3

4

Organizația Națiunilor Unite, A/RES/70/1 „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă”, punctul 37. Rezoluția adoptată de Adunarea Generală a ONU la
25 septembrie 2015.
Organizația Mondială a Sănătății, Planul global de acțiune privind activitatea fizică 2018-2030.
Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul
Consiliului, privind Planul de lucru al Uniunii Europene pentru sport (1 ianuarie 202130 iunie 2024) (2020/C 419/01).
WWF Franța, 2021.
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4.

Consecințele schimbărilor climatice – cum ar fi creșterea temperaturilor, perioadele prelungite
de secetă și frecvența mai mare a inundațiilor – limitează din ce în ce mai mult spațiile
disponibile și timpul pentru practicarea sportului, constituind astfel o sursă de perturbare
majoră pentru funcționarea și organizarea ecosistemului sportiv global – în special a
sporturilor de iarnă în aer liber și a anumitor activități nautice 5.

5.

La fel ca alte activități umane, anumite aspecte ale sportului și organizarea de evenimente
sportive pot contribui la degradarea mediului și la schimbarea climei, generând direct sau
indirect emisii de gaze cu efect de seră și contribuind la deteriorarea diferitelor medii naturale
în care se desfășoară activitățile sportive – în special mediul marin, cel forestier și cel montan.

6.

Unele aspecte ale sportului pot fi surse de emisii de gaze cu efect de seră și pot avea, de
asemenea, efecte negative asupra mediului: turismul pentru sport, producția și consumul
nesustenabile de echipamente sportive sau de bunuri și servicii derivate, răspândirea
microplasticului, facilități sportive cu un consum ridicat de resurse (în special energie și apă),
numărul de evenimente sportive în creștere la toate nivelurile (inclusiv antrenamente,
delegații de mari dimensiuni și construirea de infrastructură temporară în astfel de scopuri),
precum și practicarea liberă a sportului în medii naturale.

7.

Revenirea Jocurilor Olimpice și Paralimpice în Europa, angajamentul asumat de Comitetul
organizator al Jocurilor de la Paris 2024 privind mediul și neutralitatea emisiilor de dioxid de
carbon, precum și angajamentele luate de organizatorii Campionatului European de Fotbal
2024 din Germania pot încuraja toate părțile interesate să se angajeze să construiască
patrimoniul material și imaterial în mod durabil pentru a promova obiectivele de dezvoltare
durabilă 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 și 17, la toate nivelurile și în toate teritoriile.

5

WWF Franța, 2021.
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AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE ASPECTE:
8.

În calitate de furnizor important de învățare informală și non-formală, sportul este un mijloc
important de a prezenta un comportament exemplar și, ca atare, de a disemina
responsabilitatea socială, permițând implicarea tuturor, în special a tinerilor 6, ca actori ai
schimbării. El are, de asemenea, o funcție de comunicare pentru a sensibiliza cetățenii cu
privire la importanța conservării ecosistemelor, a utilizării armonioase și durabile a resurselor
naturale și a atenuării schimbărilor climatice.

9.

Integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în sport ar putea atrage oamenii să se apuce de
sporturi și să continue să le practice, în special pe tineri, deoarece mulți dintre aceștia pot
manifesta un interes și o implicare deosebite față de aceste aspecte 7.

10.

Popularitatea sportivilor de nivel înalt, faptul că aceștia sunt tot mai conștienți cu privire la
urgența climatică, precum și implicarea și pledoariile lor pot fi foarte eficace în promovarea
integrării obiectivelor de dezvoltare durabilă în sport.

11.

Uniunea Europeană și statele sale membre pot da un exemplu prin găzduirea sau găzduirea în
comun a unor evenimente sportive majore în mod durabil 8, luând în considerare cerințele
responsabilității ecologice, sociale, economice și civice, inclusiv circularitatea, utilizarea
materialelor plastice sau a apei, amprenta de carbon, buna guvernanță, drepturile omului,
fiabilitatea și fair play-ul.

6
7
8

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c2c8d076-0a04-11ec-b5d301aa75ed71a1/language-en
https://eeb.org/wp-content/uploads/2021/04/IPSOS-Multi-Country-Reportcomplete.FINAL_.pdf
Grupul de experți al UE privind dimensiunea economică a sportului definește un „eveniment
sportiv major” ca fiind un eveniment organizat de una sau mai multe țări, regiuni și orașe
care îl găzduiesc, la care participă diferite delegații internaționale cu scopul de a practica
unul sau mai multe sporturi. Astfel de evenimente se caracterizează adesea prin provocări
logistice majore. Evenimentele sportive majore sunt foarte mediatizate la nivel internațional,
la acestea participând mai multe mii de persoane, printre care suporteri, jurnaliști, echipe
tehnice și funcționari și sunt adesea organizate pe parcursul mai multor zile consecutive.
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12.

La organizarea evenimentelor sportive ar trebui să se acorde o atenție deosebită sensibilizării
sporite a populației în ceea ce privește impactul economic și asupra mediului, efectele directe
sau indirecte induse, precum și protecția drepturilor omului. Această sensibilizare poate avea
un impact pozitiv asupra acceptării de către public a găzduirii de evenimente.

13.

Pandemia de COVID-19 a condus la creșterea interesului față de activitățile sportive la
domiciliu, activitățile individuale și gratuite în aer liber, precum și mobilitatea activă. Aceste
tendințe reflectă o nevoie tot mai mare de natură 9, de activități sportive neorganizate și spații
urbane accesibile 10.

14.

Activitatea fizică și sporturile, în special cele care au loc în aer liber sau în medii naturale
(cum ar fi pădurile, munții, oceanele, râurile și lacurile), pot contribui la îmbunătățirea
cunoștințelor cetățenilor în materie de mediu, precum și la sensibilizarea cu privire la
necesitatea de a proteja mediul și de a atenua schimbările climatice.

15.

Programul Erasmus + în domeniul sportului sprijină schimbul de cunoștințe și de bune
practici, în special în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13 și 17. Aceste bune practici pot fi luate în considerare în momentul organizării de
activități și evenimente sportive.

16.

Sportul poate contribui la creșterea economică și poate oferi o valoare adăugată sectorului
economic.

9
10

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abb396/pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249268
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SUBLINIIND URMĂTOARELE:
17.

Este important să se reducă la minimum impactul negativ al tuturor tipurilor de activități
sportive asupra biodiversității, mediului și dinamicii procesului de schimbare climatică în
curs. Este important ca toate părțile interesate, de la entități publice și private până la cetățeni,
să fie conștiente de responsabilitatea lor individuală și colectivă, precum și de consecințele
acțiunilor lor atunci când practică sau organizează activități sportive.

18.

Este relevant să se asigure faptul că sectorul sportului își aduce contribuția la obiectivele
climatice și de mediu ale Uniunii Europene, astfel cum sunt prevăzute în Pactul verde
european. În acest scop, sunt necesare diferite tipuri de sprijin pentru a permite sectorului
sportului să facă tranziția către practici mai responsabile.

19.

Pentru a construi o societate sănătoasă și favorabilă incluziunii, este esențial să se permită
fiecărei persoane să practice în mod regulat activități fizice și sportive într-un mediu sănătos
și sigur, indiferent de vârstă, gen, stare mentală și condiție fizică, mediu socioeconomic sau
origine geografică.

20.

Este important să se țină seama de chestiuni precum buna guvernanță în sport, integritatea,
accesul egal la sport, respectarea drepturilor omului, fiabilitatea, echitatea și durabilitatea.
Acestea ar trebui luate în calcul la toate nivelurile, fie ele cluburi, ligi, federații naționale și
internaționale, organizații neguvernamentale, operatori economici, organizatori de evenimente
sportive majore, întreprinderi sau mass-media.
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INVITĂ STATELE MEMBRE:
21.

Să alinieze și să coordoneze politicile și strategiile publice din domeniul sportului cu
obiectivele de dezvoltare durabilă și cu țintele aferente.

22.

Să asigure accesul cetățenilor la practici și evenimente sportive sigure, incluzive și durabile,
în funcție de nevoile lor, cum ar fi, de exemplu, prin facilități sportive locale ecologice
accesibile prin intermediul unei infrastructuri pentru mobilitate activă.

23.

Să exploreze modalități de a dota autoritățile naționale relevante cu instrumente de observare
a impactului schimbărilor climatice asupra sportului, pentru a elabora strategii de anticipare,
adaptare și sprijinire a ecosistemelor sportive care vor fi, pe termen lung, cele mai afectate de
schimbările climatice, de exemplu prin urmărirea unei tranziții către practici mai reziliente și
mai responsabile și prin angajarea într-un dialog cu mișcarea sportivă spre a îmbunătăți
conceperea de calendare mai adecvate.

24.

Să se asigure că organizatorii evenimentelor sportive majore efectuează evaluări ale
impactului asupra mediului și al emisiilor de dioxid de carbon și să îi încurajeze să măsoare
modul în care evenimentele lor contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 și 13.

25.

Să colaboreze cu principalii organizatori de evenimente sportive pentru a stabili mecanisme
de atenuare a impactului negativ asupra mediului al evenimentelor lor, adaptate daunelor
cauzate și care să vizeze realizarea neutralității emisiilor de dioxid de carbon.

26.

Să încurajeze organizațiile sportive și instituțiile de învățământ să includă, după caz, în
programele lor de formare pentru educatori, personalul sportiv, sportivi și gestionarii de
facilități sportive, aspecte și acțiuni legate de tranziția ecologică și de dezvoltarea durabilă.
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27.

Să susțină o creștere a investițiilor în inovare și cercetare pentru a sprijini și a contribui la
tranziția către activități fizice și practici sportive mai ecologice și mai durabile.

28.

Să depună eforturi pentru a include criterii de mediu și angajamente privind obiectivele de
dezvoltare durabilă în procesul de evaluare a finanțării și a sprijinului public acordate pentru
organizarea de evenimente sportive la toate nivelurile, pentru activități sportive, precum și
pentru construirea, renovarea, întreținerea și utilizarea facilităților sportive. Să promoveze
includerea unor astfel de criterii în evaluarea acestor activități.

29.

Atunci când încheie contracte cu parteneri economici pentru organizarea de evenimente
sportive majore, pentru construirea, renovarea și întreținerea facilităților sportive sau pentru
producția de echipamente sportive, să integreze în mai mare măsură și cu o pondere mai mare
în contracte criteriile privind responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) 11.

30.

După caz, să promoveze utilizarea fondurilor UE – inclusiv a fondurilor de coeziune (FEDR,
FSE +), a Mecanismului de redresare și reziliență, a programelor Erasmus + sau LIFE –
pentru a dezvolta inițiative care stimulează activitățile fizice și practicile sportive ecologice și
durabile, precum și inițiative care vizează sprijinirea alinierii la obiectivele de dezvoltare
durabilă.

31.

Să considere o prioritate sau să încurajeze dezvoltarea unor orașe inteligente și verzi, cu o
infrastructură responsabilă din punct de vedere ecologic și cu o planificare urbană adecvată, în
conformitate cu spiritul inițiativei „Noul Bauhaus european”, astfel încât să ofere un mediu de
viață mai centrat pe oameni, în care cetățenii să aibă acces la facilități sportive durabile și să
poată adopta un stil de viață mai sănătos, mai activ și mai ecologic.

32.

Să utilizeze rețelele diplomatice pentru a promova o abordare europeană comună vizând
luarea în considerare și integrarea sporite ale obiectivelor de dezvoltare durabilă în sport, atât
în cadrul Uniunii Europene, cât și în acțiunile lor externe și în programele lor de asistență
pentru dezvoltare.

11

https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-tradecapacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-marketintegration/what-csr
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33.

Să aibă în vedere desemnarea, pe bază voluntară, a unor ambasadori ai sportului verde, al
căror rol ar fi de a promova integrarea sporită a obiectivelor de dezvoltare durabilă în sport.

34.

Să încurajeze parteneriatele între sectorul sportului, educația formală, învățarea non-formală
și informală, activitățile socio-educaționale, organizațiile de tineret și sectorul privat, pentru a
dezvolta modalități transversale, coordonate și complementare de sensibilizare și de
promovare a expertizei în domeniul mediului și al schimbărilor climatice.

35.

Să promoveze eficiența energetică și economia circulară în ceea ce privește construirea,
renovarea, întreținerea și utilizarea tuturor instalațiilor sportive.

INVITĂ COMISIA EUROPEANĂ:
36.

Să se asigure că activitatea desfășurată de Grupul de experți privind sportul verde se axează
pe elaborarea unor standarde comune la nivelul Uniunii Europene, identificând criterii și
obiective pentru organizarea activităților fizice și a practicilor sportive ecologice și durabile.
Să promoveze aceste criterii și obiective atunci când statele membre elaborează politici
naționale în domeniul sportului.

37.

În cadrul Grupului de experți privind sportul verde, să continue colectarea de dovezi relevante
și de exemple de bune practici cu privire la modul în care domeniul sportului își poate reduce
impactul asupra mediului și poate contribui la atenuarea schimbărilor climatice.

38.

Să includă aspecte legate de dezvoltarea durabilă în discuțiile cu privire la principalele
caracteristici ale unui model sportiv european.
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39.

Să promoveze utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru a facilita construirea și renovarea
instalațiilor sportive în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, a amprentei de
carbon și a consumului de energie, precum și a impactului negativ al schimbărilor climatice
asupra practicilor sportive.

40.

Să țină mai bine seama de sport în politicile publice elaborate la nivelul UE și, în special, în
politicile și inițiativele de mediu.

41.

Să continue să evalueze conceperea ecologică a proiectelor și includerea practicilor ecologice
atunci când evaluează și acordă granturi Erasmus + în domeniul sportului, astfel cum se
subliniază în Ghidul programului Erasmus +.

42.

Să asigure și să promoveze posibilitatea de a dezvolta proiecte privind sportul verde și
competențele ecologice în cadrul programului Erasmus + în domeniul sportului.

43.

Să încurajeze schimbul de cunoștințe și de bune practici între statele membre în domeniul
sportului verde, astfel cum se prevede în Planul de lucru al UE pentru sport 2021-2024.

44.

Să încurajeze schimbul de bune practici între actorii care se angajează să transforme
comportamentul în sport, ținând seama de provocările de mediu și societale cu care ne
confruntăm la toate nivelurile, și anume prin inițiativele SHARE sau HealthyLifestyle4All.
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INVITĂ MIȘCAREA SPORTIVĂ ȘI TOATE PĂRȚILE INTERESATE RELEVANTE:
45.

Să alinieze organizarea activității fizice, a practicilor sportive și a evenimentelor sportive la
obiectivele de dezvoltare durabilă, la Pactul verde european, la Acordul de la Paris privind
schimbările climatice, la Planul de acțiune de la Kazan, la Carta internațională pentru educație
fizică, activitate fizică și sport și la Cadrul privind sportul pentru acțiuni climatice.

46.

La elaborarea strategiilor și a programelor, să acorde o atenție deosebită aspectelor legate de
reducerea consumului de resurse (în special apă, energie), eliminarea risipei de alimente,
reciclarea deșeurilor și reutilizarea echipamentelor sportive, conservarea biodiversității și a
calității aerului, reducerea amprentei de carbon și, în general, a modului în care este organizat
sportul pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă.

47.

Să analizeze posibilitatea de a numi o persoană sau o structură specifică responsabilă cu
punerea în aplicare a strategiilor și programelor de mediu.

48.

Să găsească modalități de promovare a educației pentru dezvoltare durabilă și a construirii
unui sentiment de responsabilitate civică și ecologică în rândul cluburilor sportive, al
federațiilor și al altor actori din domeniul sportului.

49.

Să integreze, după caz, conținut privind aspectele de mediu în programele de formare ale
voluntarilor și profesioniștilor din domeniul sportului.

50.

Să inspire și să încurajeze sportivii cu vizibilitate mediatică, popularitate și credibilitate să
promoveze practici sportive etice, ecologice și durabile.
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51.

Să acorde o atenție deosebită aspectelor ecologice, sociale și democratice, transparenței și
protecției drepturilor omului 12 în procesul de atribuire a evenimentelor sportive majore și de
atribuire a finanțării sau sponsorizării organizatorilor acestor evenimente.

52.

Să dezvolte sau să utilizeze instrumente adecvate pentru a măsura impactul social și de mediu
al activităților sportive, în special organizarea evenimentelor sportive majore, și să ia în
considerare impactul social și de mediu al acestor activități în procesul de evaluare.

53.

Să promoveze lanțuri de aprovizionare durabile și scurte și, acolo unde este posibil, să acorde
prioritate economiei locale atunci când organizează evenimente sportive, ori construiesc,
renovează și întrețin instalații sportive sau produc echipamente sportive.

54.

Să promoveze și să încurajeze integrarea aspectelor legate de responsabilitatea etică,
democratică, socială și de mediu în programele sportive audiovizuale și în difuzarea
evenimentelor sportive, respectând totodată pe deplin libertatea mass-mediei.

55.

Să sensibilizeze partenerii, furnizorii, sponsorii și suporterii cu privire la cerințele de mediu,
care ar trebui să fie luate în considerare în mod corespunzător de către aceștia.

12

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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ANEXĂ LA ANEXĂ
Referințe
Organizații internaționale
Rezoluția A/RES/70/1 din 25 septembrie 2015 a Adunării Generale a ONU, intitulată
„Transformarea

lumii

în

care

trăim:

Agenda

2030

pentru

dezvoltare

durabilă”,

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (punctul 37)
Organizația Mondială a Sănătății, Planul global de acțiune privind activitatea fizică 2018-2030,
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf, 2018.
Organizația Națiunilor Unite, Acordul de la Paris, ADOPTAREA ACORDULUI DE LA PARIS textul Acordului de la Paris în limba engleză (unfccc.int), 2015.
UNESCO, Planul de acțiune de la Kazan, Kazan Action Plan - UNESCO Digital Library, 2017.
UNESCO, Carta internațională pentru educație fizică, activitate fizică și sport, International Charter
of Physical Education, Physical Activity and Sport - UNESCO Digital Library, 2015.
Organizația Națiunilor Unite, Schimbările climatice, Cadrul privind sportul pentru acțiuni climatice,
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