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IDROTT

Idrott är ett område där EU:s ansvar är relativt nytt, i och med att det endast infördes genom
Lissabonfördraget i december 2009. EU ansvarar för att utveckla en evidensbaserad politik
samt främja samarbete och leda initiativ till stöd för fysisk aktivitet och idrott i hela Europa.
Under perioden 2014–2020 har för första gången en specifik budgetpost gjorts tillgänglig
inom Erasmus+ för att stödja projekt och nätverk inom idrotten.

RÄTTSLIG GRUND

Även om det före 2009 inte fanns någon särskild rättslig behörighet omnämnd i fördragen i
fråga om idrott, lade kommissionen grunden till en idrottspolitik för EU genom 2007 års vitbok
om idrott och ”Pierre de Coubertin-planen” från 2008.
Genom Lissabonfördraget fick EU specifik behörighet inom idrottsområdet: enligt artikel 6 e
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen ha befogenhet
att vidta åtgärder för att stödja eller komplettera medlemsstaternas åtgärder på idrottsområdet
och i artikel 165 i EUF-fördraget fastställs närmare bestämmelser om idrottspolitiken. Unionen
”ska bidra till att främja europeiska idrottsfrågor och ska då beakta idrottens specifika karaktär,
dess strukturer som bygger på frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion”.
I artikel 165.2 hänvisar man till målet att ”utveckla idrottens europeiska dimension genom
att främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och samarbetet mellan organisationer och
myndigheter med ansvar för idrott samt genom att skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska
integritet, särskilt när det gäller de yngsta utövarna”.
EU har nu en rättslig grund för att stödja sektorn strukturellt med programmet Erasmus+ samt
framföra en enhetlig ståndpunkt i internationella forum och i tredjeländer. Idrottsministrarna
inom EU träffas också vid rådets (utbildning, ungdom, kultur och idrott) möten.
Dessutom har EU:s behörighet när det gäller den inre marknaden redan fått avsevärda
konsekvenser för idrotten. Exempelvis har Europeiska unionens domstol utarbetat viktig
rättspraxis som har haft stor inverkan på idrottsområdet (t.ex. Bosmandomen). Samtidigt
har EU använt sina befogenheter vad gäller ”mjuk” lagstiftning inom områden som är nära
sammankopplade med idrotten, till exempel utbildning, hälsa och social delaktighet, via de olika
finansieringsprogrammen för dessa politikområden.

MÅL

Denna nya särskilda behörighet enligt fördragen har banat väg för nya EU-åtgärder på
idrottsområdet. EU:s mål är att uppnå ökad rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och förbättra
skyddet av idrottsutövarnas moraliska och fysiska integritet, samtidigt som idrottens specifika
karaktär beaktas. EU:s arbete omfattar i synnerhet tre idrottsliga verksamhetsområden, närmare
bestämt 1. idrottens samhälleliga roll, 2. idrottens ekonomiska dimension och 3. den politiska
och rättsliga ramen för idrottssektorn.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:61993CJ0415
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RESULTAT

A. Politisk utveckling
1. Vitboken om idrott och Pierre de Coubertin-planen (2007)
Kommissionens vitbok om idrott från juli 2007 var EU:s första ”heltäckande initiativ” som
handlade om idrott. Genomförandet av de föreslagna åtgärderna har gett kommissionen
värdefulla empiriska belägg i fråga om ämnen som bör tas upp i framtiden. I vitboken skissade
man på ett antal olika mål, t.ex. stärkande av idrottens samhälleliga roll, främjande av folkhälsan
genom fysisk aktivitet, uppmuntrande av frivilligarbete, stärkande av idrottens ekonomiska
dimension och fri rörlighet för spelare, bekämpande av dopning, korruption och penningtvätt
samt kontroll av medierättigheter bland mycket annat.
2. Utveckling av idrottens europeiska dimension
2007 års vitbok om idrott banade väg för kommissionens meddelande från januari 2011
Utveckling av idrottens europeiska dimension (COM(2011)0012), där Lissabonfördragets
inverkan på idrotten analyseras.
Meddelandet var det första policydokument som kommissionen antog på idrottsområdet
sedan Lissabonfördragets ikraftträdande. I meddelandet framhålls att idrotten kan ge ett
betydelsefullt bidrag till Europa 2020-strategins övergripande mål och att den förbättrar
anställbarheten och främjar social delaktighet. I kommissionens meddelande anser man även
att EU bör ansluta sig till Europarådets konvention mot dopning, utveckla och genomföra
säkerhetsarrangemang och säkerhetskrav för internationella idrottsevenemang, fortsätta arbetet
med att införa nationella mål baserade på EU:s riktlinjer för fysisk aktivitet samt utveckla
standarder för att se till att idrottsevenemang och idrottsanläggningar är tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning.
När det gäller ekonomiska frågor uppmanar kommissionen idrottsorganisationerna att fastställa
mekanismer för en kollektiv försäljning av medierättigheter för att säkerställa att intäkterna
omfördelas i tillräcklig utsträckning. Andra frågor som tas upp i meddelandet är immateriella
rättigheter inom idrottsområdet, främjande av utbyte av bästa praxis om en öppen och hållbar
finansiering av idrott och övervakning av tillämpningen av lagstiftningen om statligt stöd på
idrottsområdet.
3. EU-arbetsplan för idrott för tiden 2017–2020
EU-arbetsplanen för idrott utgör grunden för den europeiska idrottspolitiken. Den första planen
antogs av rådet i dess resolution av den 20 maj 2011[1] och den andra antogs den 21 maj 2014[2].
I planen för 2014–2017 fanns tre prioriteringar: idrottens integritet, idrottens ekonomiska
aspekter samt idrott och samhälle. För att möta dess prioriteringar inrättade medlemsstaterna
och kommissionen fem ”expertgrupper” för frågor om uppgjorda matcher, frågor om goda
styrelseformer, frågor om den ekonomiska dimensionen, hälsofrämjande fysisk aktivitet samt
förvaltning av mänskliga resurser inom idrotten.
I sitt sammanträde om idrott den 23 maj 2017 antog rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)
den nya EU-arbetsplanen för idrott (2017–2020). De övergripande målen är följande:

[1]Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om en EU-arbetsplan för
idrott för 2011–2014, EUT C 162, 1.6.2011, s. 1.
[2]Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 21 maj 2014 , om en
EU-arbetsplan för idrott för tiden 2014–2017, EUT C 183, 14.6.2014, s. 12.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0012
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/sv/pdf
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— Idrottens integritet, med fokus på goda styrelseformer, skydd av minderåriga, bekämpning
av uppgjorda matcher, dopning och korruption.

— Ekonomin, med fokus på innovation inom idrott samt idrott och den digitala gemensamma
marknaden.

— Idrotten och samhället, med fokus på social inkludering, ledare, medier, miljö, hälsa,
utbildning och idrottsdiplomati.

Två expertgrupper kommer att bildas (integritet och kunskap samt människors utveckling inom
idrott) istället för de fem som fanns i den tidigare arbetsplanen, och man kommer även att
upprätta nya arbetsmetoder, såsom klustermöten.
Kommissionen har även uppmanats att se till att följa upp de två högnivågrupperna om ”idrott
och diplomati” respektive ”idrott på gräsrotsnivå”.
På förslag av kommissionen så förlängdes arbetsplanens giltighetstid till slutet av 2020, dvs. till
3,5 år, för att anpassa den till Erasmus+ och den fleråriga budgetramen.
Mot bakgrund av att större idrottsevenemang utgör ett attraktivt tillfälle att uppmärksamma
idrottens prestationer, värden och fördelar i ett nationellt och internationellt sammanhang
presenterade rådet i maj 2016 sina slutsatser om förstärkt integritet, transparens och god styrning
i samband med större idrottsevenemang. I detta dokument uppmanade rådet medlemsstaterna
att inbegripa integritet och transparens i det framtida arbetet med idrott på EU-nivå, stödja
genomförandet av kriterier och förfaranden rörande god styrning samt identifiera och utarbeta
modeller för offentligt-privat samarbete och utbyte av god praxis med avseende på detta
samarbete.
B. Handlingsprogram
1. Erasmus+
Idrott ingår som en integrerad del av Erasmus+, unionens program för allmän utbildning,
yrkesutbildning, ungdom och idrott för perioden 2014–2020. 1,8 procent av den årliga
budgeten för Erasmus+ har avsatts för idrottsrelaterad verksamhet, i syfte att stödja
samarbetspartnerskap och ideella europeiska idrottsevenemang. Programmet bör även bidra till
att stärka det evidensbaserade beslutsunderlaget, dvs. finansiera studier. Sist men inte minst
utgör programmet också stöd för dialogen med berörda europeiska parter.
2. Europeiska idrottsveckan
Europeiska idrottsveckan erhåller EU-stöd genom Erasmus+ och utgörs av ett antal initiativ
som föreslogs i en resolution från Europaparlamentet från 2012 för att uppmuntra Europas
invånare att börja med fysiska aktiviteter. Enligt en Eurobarometerundersökning tränar eller
idrottar nämligen 59 procent av invånarna aldrig eller sällan. Detta drabbar människors hälsa
och välmående, men även ekonomin, med ökade hälso- och sjukvårdskostnader, minskad
produktivitet på arbetsplatsen och sänkt anställbarhet som negativa följdverkningar. För att öka
medvetenheten bland allmänheten genomför EU varje år informationskampanjer om Europeiska
idrottsveckan såväl på unionsnivå som nationellt, regionalt och lokalt.
3. Idrott och migranter
Social delaktighet är en av EU:s prioriteringar när det gäller idrottens roll i samhället. Genom
att föra samman människor, bygga gemenskap och motverka främlingsfientliga och rasistiska
attityder har idrotten potential att i hög grad bidra till integrationen av migranter inom EU.
Europeiska kommissionen underlättar utbyte av bästa praxis i fråga om integrationen av
migranter. I september 2016 offentliggjorde kommissionen en studie där man undersöker

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+XML+V0//SV
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616/
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hur idrotten bidrar till integrationen av migranter runt om i Europa. Kommissionen stöder
även projekt och nätverk för migranters sociala delaktighet, genom de europeiska struktur-
och investeringsfonderna och Erasmus+. Projekt såsom det europeiska idrottsnätverket för
delaktighet, som främjar lika möjligheter för migranter och minoriteter genom frivilligarbete
inom idrotten (European Sport Inclusion Network – Promoting Equal Opportunities for
Migrants and Minorities through Volunteering in Sport), och projektet för social delaktighet och
frivilligarbete i idrottsföreningar i Europa (Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs
in Europe) finansieras.
Fotbollen spelar en nyckelroll i den sociala inkluderingen genom att inkludera spelarföreningar
(t.ex. genom projektet Visa rasismen rött kort) eller styrande organ såsom Uefa, som har hjälpt
EU att kartlägga sina medlemmars verksamhet när det gäller att stödja den sociala inkluderingen
av flyktingar.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Inom parlamentet är det utskottet för kultur och utbildning (CULT) som har ansvaret för
frågor som rör utvecklingen av en europeisk idrottspolitik. Parlamentet konstaterar att det
blir allt viktigare för EU att hantera idrottsfrågor, med samtidig vederbörlig respekt för
subsidiaritetsprincipen eftersom idrotten är en viktig samhällsföreteelse i sig och är av stort
samhällsintresse. CULT-utskottet utarbetade 2012 ett betänkande om idrottens europeiska
dimension. Betänkandet banade väg för Europeiska idrottsveckan, som gick av stapeln för
första gången i september 2015. Parlamentet arbetar även med insatser för att befästa idrottens
sociala relevans, och har i olika resolutioner tagit upp jämställdheten mellan kvinnor och
män inom idrotten, samt aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Idrottens
nyckelfunktion omnämns även i resolutionen för flyktingars sociala delaktighet och inträde
på arbetsmarknaden, varigenom idrottens viktiga roll understryks som ett verktyg för att
främja social och interkulturell dialog genom upprättandet av positiva förbindelser mellan
lokalbefolkningen och flyktingarna och asylsökandena.
Parlamentet har mycket aktivt deltagit i kampen mot uppgjorda matcher och korruption inom
idrotten. I mars 2013 antog parlamentet en resolution om uppgjorda matcher och korruption
inom idrotten. Denna följdes av en resolution av den 11 juni 2015 om avslöjanden om fall av
korruption på hög nivå i Fifa och en resolution av den 2 februari 2017 om en integrerad politik
när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet. Under sammanträdesperioden i juli 2016
lämnade CULT-utskottet in en fråga för muntligt besvarande riktad till kommissionen. Frågan
gällde uppgjorda matcher, och man efterlyste ett fast åtagande om att ratificera Europarådets
konvention om manipulation av resultat inom idrott. I kommissionsledamotens svar framhölls
kommissionens stöd för konventionen som ett värdefullt verktyg i kampen mot uppgjorda
matcher eftersom den utgör en stabil grund för att säkerställa samordning och samarbete i hela
Europa inom ramen för denna kamp. Det krävs emellertid samarbete mellan medlemsstaterna
och institutionerna för att säkerställa att konventionen träder i kraft i EU.
Parlamentet framhåller hur viktig idrotten är för turismen, och påminner om idrottsaktiviteters
viktiga roll för att göra Europas regioner mer attraktiva för turister, samt pekar på de möjligheter
som idrottares och åskådares resor i samband med idrottsevenemang innebär, eftersom det är
ett sätt att locka turister till rentav de mest avlägsna områdena.
Katarzyna Anna Iskra
09/2017

http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sportinclusion.net/
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/C_Isc/Forskningsprojekter/SIVSCE
http://www.theredcard.org/
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/uefa-mapping_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0050+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0309+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0297+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0098&language=SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0233+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&reference=P8-TA-2017-0012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&reference=P8-TA-2017-0012
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0391+0+DOC+XML+V0//SV

	Idrott
	Rättslig grund
	Mål
	Resultat
	Europaparlamentets roll


