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Az Európai Parlament minden ciklusban létrehoz nem formális csoportokat is, melyekben az EP 

képviselők meghatározott témákkal foglalkoznak. Ezek az úgynevezett „intergroupok”, melyek 

munkájában részt vehetnek a szakmai szervezetek, brüsszeli képviseletek és egyéb érintettek is.  

A Sport Intergroup 70 taggal alakult meg és az egyik legnagyobb támogatási aránnyal (csak 

meghatározott számú intergroup alakulhat és az EP képviselők szavazatai döntenek). A levezető 

elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy évente három-négy eseményt és havonta munkareggelit 

terveznek az Európai Parlamentben. 

A Sport Intergroup 1. ülésének fő napirendi pontjai: 

- Navracsics Tibor biztos bemutatta a sporthoz kapcsolódó prioritásait 

-  a luxembourgi EU elnökség képviselője az elnökségi prioritásokat mutatta be 

- az Európai Bizottság képviselője bemutatta a bizottsági kezdeményezésű, a „Sport európai 

hete” elnevezésű rendezvénysorozatot. 

Navracsics Tibor előadásában hangsúlyozta, hogy a sport a közösségekről, egyenlőségről, 

korrektségről szól, erről kell, hogy szóljon, a társadalmi befogadás elősegítésének egyik eszköze lehet. 

Az utóbbi hetek eseményei (FIFA, stb.) miatt is fontos, hogy erősítsük ezt a vetületet. A sport - ahogy 

egyéb szakterületek is - nem elszigetelten létezik, szoros kapcsolatban áll az oktatással, 

egészségüggyel, ifjúságpolitikával, társadalmi befogadással – vagyis ezeket a szakpolitikákat is figyelni 

és - ha szükséges - befolyásolni kell, hogy a sport betölthesse a szerepét. A szakpolitikán túl az is 

fontos, hogy megfelelő források álljanak rendelkezésre a célok megvalósítására - az Unió az Erasmus+ 

program keretében biztosít támogatást a Sport 2014-2017 munkatervben megfogalmazott 

szakpolitikai célok megvalósításához, azonban ez, ahogy egy hozzászóló kiemelte mindössze a 

program 1,8%-a, a 2014-2020-as időszakra 265 millió euró. 

A biztos munkáját több szakértői csoport segíti, a „Magas szintű tanácsadói csoport” a sport 

kulturális diplomáciában játszott szerepéről készít jelentést (a csoport októberben kezdi a munkát és 

jövő júniusra lesz kész a jelentés -az intergroup júniusi ülésén szívesen be is mutatja) egy másik 

tanácsadó csoport pedig a tömegsportról. A biztos hangsúlyozta a helyi sportkezdeményezések, a 

tömegsport szerepét az aktívabb életmód kialakításában, a szokások megváltoztatásában, melyben a 

helyi önkormányzatok is fontos szerepet játszanak. 

A biztos prioritásainak sorában a jó kormányzás is szerepel, az ezzel foglalkozó szakértői csoport egy 

magatartási kódexet (Code of conduct) készít a sportegyesületek, sportszövetségek, sport klubok jó 

kormányzásáról – ehhez várja a Sport Intergroup javaslatait is. 

 

 

 



Luxembourgi EU elnökség: 

A testnevelésért és sportért felelős kormányzati megbízott mutatta be az elnökség sportprioritásait, 

melyek: 

- tanácsi következtetések készülnek az iskolai (óvodától kezdve) testnevelésről, benne a 

koragyermekkori motorikus fejlesztésről 

- folytatják a tapasztalatcserét a duális karrierről 

- a sport szövetségek jó kormányzása. 

Az Európai Parlament szakbizottságának szeptember 14-én mutatják be az elnökségi programot. 

A Sport Európai Hete – 2015. szeptember 7-13. 

- a sport európai napjának kiterjesztése:  2015-től egy egész hetes rendezvénysorozattal hívják 

fel a figyelmet a sport, a mozgás fontosságára 

- egy kivétellel valamennyi tagország részt vesz a kezdeményezésben és ezek mindegyikében 

lesz egy-egy központi esemény 

- a megnyitóra Brüsszelben kerül sor szeptember 7-én az „Európai Sport Falu”-ban 

- 25 európai sportszervezettel írt alá szerződést a Bizottság és további öt van folyamatban, 

ezek különböző sporteseményeket rendeznek majd a hét során 

- mivel az EP a héten Strasbourgban ülésezik, a Sport Intergroup ott szervez egy eseményt 

(körbefutják az Európai parlament épületét) 

- a hét honlapja: http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm 

  

Egyéb linkek: 

- Európai Bizottság  honlap (sport):  

http://ec.europa.eu/sport/events/2014/week-sport-2014_en.htm 

- Erasmus+ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_hu.htm 
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