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(Резолюции, препоръки и становища)

РЕЗОЛЮЦИИ

СЪВЕТ
Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи
в рамките на Съвета, относно по-нататъшното развитие на структурирания диалог на ЕС по
въпросите на спорта
(2017/C 425/01)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ,
КАТО ПРИПОМНЯТ:

1.

Резолюцията на Съвета от 18 ноември 2010 г. относно структурирания диалог на ЕС по въпросите на спорта
и натрупания опит при прилагането ѝ през последните седем години.

2.

Третия работен план на Европейския съюз за спорта (2017—2020 г.), в който се признава потребността от подхо
дящо сътрудничество със заинтересованите страни в областта на спорта, наред с останалото, посредством структури
ран диалог, и призива си към председателствата на Съвета да обмислят възможността за оценка на структурирания
диалог със спортното движение.

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ:

3.

Обсъждането по време на неформалната среща на ръководителите от ЕС, отговарящи за спорта, проведена в Талин на
12—13 юли 2017 г., на която бяха обменени мнения относно прилагането на резолюцията от 2010 г.

СЧИТАТ, ЧЕ:

4.

Резолюцията от 2010 г. успешно консолидира отделните елементи на диалога на равнище ЕС между публичните
администрации и заинтересованите страни в областта на спорта и добави значим компонент на високо равнище
в него, като по този начин осигури важна подкрепа за политиките на ЕС в областта на спорта и другите форми на
сътрудничество в областта на спорта в рамките на Съюза.

5.

Въпреки това е необходимо да се подновят усилията за оптимизиране на функционирането на този диалог, за да се
гарантира, че той изпълнява целта за осигуряване на непрекъснат и добре структуриран обмен на мнения между
заинтересованите страни в областта на спорта в ЕС относно приоритетите, осъществяването на сътрудничеството
в областта на спорта в рамките на ЕС и последващите действия във връзка с него.

ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕ, ЧЕ:

6.

Прилагането на резолюцията от 2010 г. следва да се подобри чрез по-голяма цялостна гъвкавост, повече отвореност
към участието на спортното движение и по-координирани предварително планиране и подготовка от страна на пред
седателствата на Съвета в сътрудничество с Комисията.

7.

Освен това съществуващият компонент на високо равнище в рамките на диалога следва да бъде подобрен чрез подобре планирана програма по теми с добавена стойност за ЕС, както и чрез по-добра обратна информация към заин
тересованите страни.

8.

Необходимо е също така съществуващият модел на структурирания диалог на ЕС по въпросите на спорта да бъде
допълнен чрез добавянето на компонент на оперативно равнище, който, като се реализира успоредно с редовните
събития, би дал възможност на изпълнително равнище да се провеждат обсъждания с по-практически характер.

В КОНТЕКСТА НА ИЗЛОЖЕНОТО ПО-ГОРЕ ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕ, ЧЕ:

9.

Структурираният диалог на ЕС по въпросите на спорта е редовен диалог между ЕС и неговите държави членки, пред
ставителите на международното, по-специално европейското, спортно движение и други имащи отношение заинтере
совани страни в областта на спорта, като например организации, представляващи спортисти или треньори, с цел
взаимно сътрудничество и успешно формулиране и провеждане на политиките в областта на спорта.
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10. Основните елементи на структурирания диалог на ЕС по въпросите на спорта са:
— спортният форум на ЕС като важна платформа за структуриран диалог между европейските институции и заинте
ресованите страни в областта на спорта, чиято главна цел е установяване на постигнатия напредък в изпълнени
ето на дневния ред на ЕС в областта на спорта, и събиране на становищата на заинтересованите страни относно
текущите, планираните или евентуалните бъдещи дейности,
— структурираният диалог на ЕС на високо равнище по въпросите на спорта успоредно със заседанието на Съвета
на ЕС като възможност за министрите от ЕС, отговарящи за спорта, да разговарят с най-висшите представители на
спортното движение, европейските институции и други имащи отношение заинтересовани страни в областта на
спорта,
— структурираният диалог на ЕС на оперативно равнище по въпросите на спорта успоредно със заседанието на
ръководителите от ЕС, отговарящи за спорта, или други неформални прояви, организирани от председателството,
като възможност за ръководителите от ЕС, отговарящи за спорта, да се срещат със старши и високопоставени
представители на международното спортно движение и други имащи отношение заинтересовани страни
в областта на спорта.
ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ПРИКАНВАТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА:

11. Да продължи да развива структурирания диалог на ЕС на високо равнище по въпросите на спорта, който се про
вежда успоредно със заседанието на Съвета на ЕС, като покаже по-голяма гъвкавост в сравнение с условията, опреде
лени в резолюцията от 2010 г., по-специално по отношение на формата на заседанието.
12. Да обмисли предварително най-подходящия начин за постигане на структуриран диалог със спортното движение
и други имащи отношение заинтересовани страни в областта на спорта, използвайки, по целесъобразност, заседани
ята за структуриран диалог успоредно със заседанието на Съвета и/или участието на високопоставени гости в заседа
нията на Съвета, в неформалните заседания на министрите или в заседанията на ръководителите от ЕС, отговарящи за
спорта, и да направи необходимото темите на дневния ред и практическите аспекти на избрания вариант да бъдат
подготвени на ранен етап.
13. Да засили прозрачността по отношение на срещите, на които се провежда диалог на високо равнище, по-специално
като се докладва в пълна степен на всички държави членки относно посветените на спорта срещи за структуриран
диалог, на които участието е ограничено.
14. Да обмисли при целесъобразност дългосрочен подход, в сътрудничество с тройката председателства, при планирането
на темите за структурирания диалог, като вземе предвид работния план на ЕС за спорта.
ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

15. Редовно да популяризират и разпространяват документи относно политиката на ЕС в областта на спорта и да ги
обсъждат със спортното движение на национално равнище.
ПРИКАНВАТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

16. По целесъобразност да съобщава на спортното движение всички хоризонтални въпроси, които могат да са от интерес
за спорта.
17. По целесъобразност да включи като участници или наблюдатели представителите на спортното движение и на други
имащи отношение заинтересовани страни в областта на спорта в работата на експертните групи на Европейската
комисия и в други събития по въпросите на спорта.
18. Да разработи структура за редовно осведомяване на европейското и международното спортно движение за документи
за политиката на ЕС в областта на спорта, например:
— разпространяването на съответните документи за политиката на ЕС до водещи европейски обединения на спортни
организации и по-добра комуникация със спортното движение и други имащи отношение заинтересовани страни,
— чрез организирането на годишен семинар или сесия, посветени на представянето пред спортното движение на
новоприети заключения на Съвета и други документи за политиката, например в рамките на програмата на спор
тния форум на ЕС.
ПРИКАНВАТ СПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ:

19. Да участва по-активно в структурирания диалог на равнище ЕС и по-специално да осигури участие на подходящо
ниво в съответната структура.
20. Да използва в по-голяма степен предоставените от структурирания диалог възможности за споделяне на собствените
си предложения, документи и идеи в областта на политиката с институциите на ЕС и публичните органи на държа
вите – членки на ЕС.

