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URHEILU

EU:n toimivalta urheilun alalla on suhteellisen uusi asia, sillä siitä sovittiin vasta
joulukuussa 2009 voimaan tulleessa Lissabonin sopimuksessa. EU:n tehtävänä
on kehittää tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa, tukea yhteistyötä ja hallinnoida
liikuntaa ja urheilua edistäviä aloitteita. Vuosien 2014–2020 Erasmus+ -ohjelma
tarjosi ensimmäistä kertaa käyttöön erityisen budjettikohdan, josta tukea urheilualan
hankkeita ja verkostoja.

OIKEUSPERUSTA

Vaikka perussopimuksissa ei ennen vuotta 2009 nimenomaisesti annettu
EU:lle erityistä toimivaltaa urheilualalla, komissio pohjusti EU:n urheilupolitiikkaa
vuonna 2007 urheilua käsittelevässä valkoisessa kirjassaan ja Pierre de Coubertin -
toimintasuunnitelmassa.
Lissabonin sopimus teki urheilusta EU:n toimivaltaan kuuluvan alan. Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 artiklan e alakohdan mukaisesti EU voi tukea
tai täydentää jäsenvaltioiden toimia urheilun alalla. SEUT:n 165 artiklan 1 kohdassa
täsmennetään urheilupolitiikan sisältöä: ”unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun
edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat
rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän”. 165 artiklan 2 kohdassa
todetaan vielä, että unionin toiminnalla pyritään ”kehittämään urheilun eurooppalaista
ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta
vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden,
erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta”.
EU:n toimille on siis oma oikeusperustansa, ja se voi tukea alaa rakenteellisesti
Erasmus+ -ohjelmasta sekä edustaa jäsenvaltioita kansainvälisissä yhteyksissä ja
suhteessa EU:n ulkopuolisiin maihin. EU:n urheiluministerit tapaavat koulutus-,
nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston kokouksissa. Myös sisämarkkinoihin liittyvällä
EU:n toimivallalla on ollut suuri vaikutus urheiluun. Euroopan unionin tuomioistuin on
tuottanut merkittävää urheilualaan vaikuttavaa oikeuskäytäntöä (esimerkiksi asiassa
Bosman). Samalla EU on käyttänyt ei-sitoviin säädöksiin perustuvia valtuuksiaan
urheiluun läheisesti liittyvillä koulutuksen, terveyden ja sosiaalisen osallisuuden aloilla,
joille on omat rahoitusohjelmansa.

TAVOITTEET

Urheilualan toimivallan kirjaaminen perussopimuksiin on avannut uusia
mahdollisuuksia alaa koskeville EU:n toimille. EU pyrkii edistämään urheilukilpailujen
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rehellisyyttä ja avoimuutta ja suojelemaan urheilijoiden henkistä ja fyysistä
koskemattomuutta ottaen samalla huomioon urheilun erityisluonteen. EU:n
päättäjät allekirjoittavat väitteen, että urheilu voi parantaa yleistä hyvinvointia,
auttaa ratkaisemaan laajempia yhteiskunnallisia ongelmia rasismista sosiaaliseen
syrjäytymiseen ja sukupuolten eriarvoisuuteen ja tuottaa merkittävää taloudellista
hyötyä kaikkialla unionissa. Urheilupolitiikkaa pidetään tärkeänä välineenä myös EU:n
ulkosuhteissa. Urheilualaa tarkastellaan ensisijaisesti kolmelta kannalta: 1) urheilun
merkitys yhteiskunnassa, 2) urheilun taloudellinen ulottuvuus ja 3) urheilualan
poliittinen ja oikeudellinen kehys.

SAAVUTUKSET

A. Toimintapolitiikan kehitys
1. Urheilun valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintasuunnitelma
Komission vuonna 2007 hyväksymä urheilun valkoinen kirja oli EU:n ensimmäinen
kattava urheilua koskeva aloite. Komissio on saanut ehdotettujen toimien
täytäntöönpanon yhteydessä hyödyllistä tietoa asioista, joihin on paneuduttava.
Valkoisessa kirjassa käsiteltiin useita tavoitteita, kuten
— urheilun yhteiskunnallisen roolin korostaminen

— kansanterveyden edistäminen liikunnan avulla

— vapaaehtoistoiminnan tukeminen

— urheilun taloudellisen ulottuvuuden ja pelaajien vapaan liikkuvuuden
laajentaminen

— dopingin, lahjonnan ja rahanpesun torjunta

— mediaoikeuksien valvominen.

2. Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen
Urheilun valkoinen kirja ja vuonna 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus
viitoittivat tietä tammikuussa 2011 julkaistulle komission tiedonannolle ”Urheilun
eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen”. Siinä käsitellään Lissabonin sopimuksen
vaikutusta urheilualaan. Kyseessä oli ensimmäinen urheilua koskeva toimintapoliittinen
asiakirja, jonka komissio hyväksyi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen.
Tiedonannossa korostettiin urheilun mahdollisuuksia edistää merkittävästi työllisyyttä
ja kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian (2010–2020) yleistavoitteita, parantaa
työllistettävyyttä ja lisätä sosiaalista osallisuutta. Siinä ehdotettiin myös, että EU
liittyisi Euroopan neuvoston dopingin vastaiseen yleissopimukseen, kehittäisi ja
panisi täytäntöön kansainvälisiin urheilutapahtumiin liittyviä turvallisuusjärjestelyjä ja -
vaatimuksia, edistäisi liikuntaa koskeviin EU:n suuntaviivoihin perustuvien kansallisten
tavoitteiden asettamista ja laatisi sääntöjä, jotta vammaiset henkilöt pääsisivät
urheilutapahtumiin ja urheilupaikoille.
Talouden näkökulmasta komissio kehotti urheiluyhdistyksiä laatimaan
mediaoikeuksien yhteismyyntiä koskevat mekanismit, jotta varmistetaan riittävä
tulonjako. Muita tiedonannossa käsiteltyjä asioita olivat urheiluun liittyvät teollis-
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ja tekijänoikeudet, urheilun avointa ja kestävää rahoitusta koskevien parhaiden
käytäntöjen vaihto sekä valtiontukilainsäädännön soveltamisen seuraaminen urheilun
alalla.
3. EU:n urheilualan työsuunnitelma
EU:n urheilualan työsuunnitelma on unionin urheilupolitiikan tärkeimpiä asiakirjoja.
Siinä esitetään unionin keskeiset toimet tällä alalla, ja se toimii ohjenuorana
edistettäessä EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja urheilualan sidosryhmien
yhteistyötä.
Neuvosto hyväksyi ensimmäisen EU:n urheilualan työsuunnitelman (2011–2014)
vuonna 2011 ja sen seuraajan vuonna 2014. Vuosien 2014–2017 suunnitelmassa oli
kolme prioriteettia: 1) urheilun rehellisyys, 2) sen taloudellinen ulottuvuus ja 3) urheilun
ja yhteiskunnan välinen suhde. Näiden prioriteettien pohjalta jäsenvaltiot ja komissio
perustivat viisi asiantuntijaryhmää käsittelemään sopupelejä, hyvää hallintotapaa,
urheilun taloudellista ulottuvuutta, terveyttä edistävää liikuntaa sekä inhimillisten
voimavarojen kehittämistä urheilun alalla.
Neuvosto antoi toukokuussa 2016 päätelmät rehellisyyden, avoimuuden ja hyvän
hallintotavan tehostamisesta suurissa urheilutapahtumissa. Se kehotti jäsenvaltioita
sisällyttämään rehellisyyden ja avoimuuden urheilualaa koskevaan tulevaan EU:n
tason työhön, tukemaan hyvään hallintotapaan liittyvien vaatimusten ja menettelyjen
toteutusta ja tunnistamaan ja kehittämään malleja julkisen ja yksityisen sektorin
väliselle yhteistyölle sekä tätä yhteistyötä koskevien hyvien käytäntöjen vaihtamiselle.
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto hyväksyi 23. toukokuuta 2017
kolmannen EU:n urheilualan työsuunnitelman (2017–2020). Sen painopisteet
vastasivat aiempien suunnitelmien prioriteetteja. Tällä kertaa perustettiin vain kaksi
asiantuntijaryhmää (aiheina rehellisyys sekä taitojen ja inhimillisten voimavarojen
kehitys urheilussa) ja otettiin käyttöön uusia työmenetelmiä, kuten klusterikokoukset.
Työsuunnitelman kestoa pidennettiin kolmeen ja puoleen vuoteen, jotta se vastaisi
Erasmus+ -ohjelman ja monivuotisen rahoituskehyksen kestoa.
EU:n urheiluministerit hyväksyivät neuvoston kokouksessa 1. joulukuuta 2020
neljännen EU:n urheilualan työsuunnitelman (2021–2024). Liikunta on suunnitelmassa
keskeisellä sijalla, ja siinä on asetettu ensisijaiseksi painopisteeksi investoinnit
urheiluun ja terveyttä edistävään liikuntaan. Tavoitteena on myös luoda
urheilumahdollisuuksia kaikille ikäryhmille. Suunnitelmalla halutaan vahvistaa
”urheilualan toipumista ja kriisinsietokykyä covid-19-pandemian aikana ja sen jälkeen”.
Muita keskeisiä toiminta-aloja ovat urheilualan taitojen ja tutkintojen priorisointi
parhaiden käytäntöjen vaihdon ja tietämyksen lisäämisen avulla, urheilun integriteetin
ja arvojen suojeleminen sekä urheilun sosioekonomiset ja ympäristöön liittyvät
ulottuvuudet ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen. EU pyrkii myös kasvattamaan
naisten osuutta valmennus- ja johtotehtävissä, edistämään tasavertaisia edellytyksiä
kaikille urheilijoille ja lisäämään naisten urheilukilpailuja koskevaa uutisointia.
EU:n vihreän siirtymän mukaisesti ”vihreän kehityksen urheilu” kuuluu
myös painopistealoihin: suunnitelmassa ehdotetaan, että eurooppalaisen
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ilmastosopimusaloitteen pohjalta kehitetään yhteinen kehys yhteisine sitoumuksineen.
Lisäksi painotetaan innovointia ja digitalisaatiota kaikilla urheilun osa-alueilla.
4. Covid-19-pandemia ja urheilu
Neuvosto antoi 22. kesäkuuta 2020 päätelmät covid-19-pandemian vaikutuksista
urheilualaan ja ehdotti niissä erilaisia toimenpiteitä alan elpymiseksi. Päätelmissä
korostettiin, että pandemia on koetellut urheilualaa vakavasti, myös taloudellisesti,
ja että sillä on ollut tuhoisia vaikutuksia koko alalle kaikilla tasoilla. Neuvoston
mukaan urheilualan tukemiseksi tarvitaan toiminnan uudelleenkäynnistämistä koskevia
strategioita sekä pandemian aikana että sen jälkeen ja niin paikallisella,
kansallisella, alueellisella kuin koko EU:n tasolla. Tämän ansiosta urheiluala
voi jatkossakin edistää EU:n kansalaisten hyvinvointia. Neuvosto muun muassa
kannusti EU:n toimielimiä täydentämään kansallisia toimia ohjaamalla alalle
rahoitustukea käytettävissä olevista EU:n ohjelmista ja rahastoista, kuten Erasmus
+ -ohjelmasta, Euroopan solidaarisuusjoukoista, koheesiopolitiikan rahastoista ja
koronavirusinvestointialoitteista (CRII ja CRII+). Lisäksi neuvosto korosti, että
jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien välistä vuoropuhelua on edistettävä,
jotta voidaan keskustella strategioista, joiden avulla urheilutoiminta voidaan käynnistää
uudelleen turvallisissa olosuhteissa ja mieluiten koordinoidusti. Tärkeää olisi myös
ehkäistä tulevia kriisejä EU:n urheilualan resilienssin parantamiseksi.
EU:n urheiluministerit pitivät 1. joulukuuta 2020 videoneuvottelun haasteista,
joita nykyolosuhteet aiheuttavat kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämiselle.
Urheilijoiden vapaata liikkuvuutta vaikeuttavat erilaiset covid-19-pandemiasta johtuvat
jatkuvasti muuttuvat kansalliset säännöt, jotka koskevat testausta, karanteenia ja
muita terveyskysymyksiä. Keskustelu osoitti, että EU:n tasolla on lisättävä urheilualan
tietojenvaihtoa ja yhteistyötä.
Parlamentti antoi 10. helmikuuta 2021 päätöslauselman, jossa korostettiin tarvetta
tukea jäsenvaltioita taloudellisesti, strategisesti ja käytännössä, jotta pandemialla
ei olisi pysyviä vaikutuksia nuoriin ja urheiluun. Päätöslauselmassa painotettiin,
että rahoitustukea olisi annettava muillekin kuin katsojamääriltään suurimmille
urheilulajeille ja että elpymistä tukevat toimet ovat elintärkeitä myös ruohonjuuritason
urheilulle. Komissiota pyydettiin lisäksi kehittämään eurooppalainen lähestymistapa
niiden kielteisten vaikutusten torjumiseksi, joita pandemialla on urheilualaan.
B. Toimintaohjelmat
1. Erasmus+
Urheilu on olennainen osa Erasmus+ -ohjelmaa eli EU:n toimintaohjelmaa koulutuksen,
nuorison ja urheilun aloilla. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät 12.
joulukuuta 2020 alustavaan sopimukseen tulevaa Erasmus+ -ohjelmaa (2021–
2027) koskevasta komission ehdotuksesta. Sopimuksessa pidettiin tärkeänä edistää
urheilun eurooppalaista ulottuvuutta, jonka olisi täydennettävä EU:n urheilualan
työsuunnitelmaa (2021–2024) ja oltava johdonmukainen sen kanssa. Siinä korotettiin
urheilun rahoitusta 1,9 prosenttiin ohjelman kokonaisbudjetista. Neuvosto hyväksyi
ensimmäisen käsittelyn kantansa 13. huhtikuuta 2021, ja parlamentti hyväksyi tekstin
toisessa käsittelyssä täysistunnossa 18. toukokuuta 2021.
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Uudessa Erasmus+ -ohjelmassa edistetään yhtenä kolmesta erityistavoitteesta
”urheiluhenkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta samoin kuin yhteistyötä, laatua,
osallisuutta, luovuutta ja innovointia urheilujärjestöjen ja urheilupolitiikan tasolla”.
Tähän tavoitteeseen pyritään muun muassa toimilla, joilla on määrä edistää liikkuvuutta
ja etenkin ruohonjuuritason urheilun parissa työskentelevän henkilöstön liikkuvuutta,
lisätä virtuaalisia oppimismahdollisuuksia, perustaa yhteistyökumppanuuksia, myös
pienimuotoisia kumppanuuksia, ja vaihtaa parhaita käytäntöjä, edistää laajempaa ja
osallistavampaa osallistumista ohjelmaan ja tukea sellaisia voittoa tavoittelemattomia
urheilutapahtumia, jotka edistävät ruohonjuuritason urheilun kannalta merkityksellisiä
kysymyksiä.
2. Euroopan urheilun teemaviikko
Ajatus EU:n laajuisesta ”Euroopan urheilupäivästä” esitettiin jo parlamentin
helmikuussa 2012 antamassa päätöslauselmassa urheilun eurooppalaisesta
ulottuvuudesta. Se laajeni Euroopan urheilun teemaviikoksi, joka järjestettiin
ensimmäistä kertaa syyskuussa 2015. Tapahtuman tavoitteena on edistää urheilua
ja liikuntaa kaikkialla Euroopassa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla
ja kannustaa EU:n kansalaisia terveellisempiin elintapoihin. Vuonna 2018 tehdyn
Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 59 prosenttia eurooppalaisista harrastaa liikuntaa
tai urheilua harvoin tai ei koskaan. Tämä vaikuttaa kielteisesti paitsi ihmisten terveyteen
ja hyvinvointiin myös talouteen, koska terveydenhuoltomenot kasvavat, tuottavuus
työpaikoilla heikkenee ja työntekijöiden työllistettävyys huononee.
Euroopan urheilun teemaviikko on järjestetty vuodesta 2017 lähtien eri puolilla
Eurooppaa syyskuun 23. ja 30. päivän välillä. Siihen liittyy monenlaisia toimia ja
tapahtumia jäsenvaltioissa ja kumppanimaissa. Covid-19-pandemiasta huolimatta
vuonna 2020 tapahtumaan osallistui 42 maata, ja viikon aikana järjestettiin
32 617 tapahtumaa. Näiden toimien lisäksi komissio on kehittänyt kampanjan
tunnisteella #BeActiveAtHome. Sillä pyritään lieventämään vaikutuksia, joita
liikkumisrajoituksilla voi olla ihmisten urheilu- ja liikuntaharrastukseen.
3. Urheilu ja maahanmuuttajat
Sosiaalinen osallistaminen on EU:n näkemyksen mukaan yksi urheilun tärkeimmistä
tehtävistä yhteiskunnassa. Urheilu tuo ihmiset yhteen, luo yhteishenkeä, ehkäisee
muukalaisvihaa ja rasismia ja voi merkittävästi edesauttaa maahanmuuttajien
kotoutumista EU:hun. Komissio julkaisi syyskuussa 2016 tutkimuksen siitä, miten
urheilu tukee maahanmuuttajien kotoutumista Euroopassa. Siinä kartoitettiin asiaan
liittyviä hyviä käytäntöjä EU:n laajuisesti. Komissio myös tukee maahanmuuttajien
sosiaalista osallisuutta edistäviä hankkeita ja verkkoja Euroopan rakenne- ja
investointirahastoista ja Erasmus+ -ohjelmasta. EU:n rahoittamista hankkeista voidaan
mainita Euroopan urheilun osallistava verkko (ESPIN), sosiaalista osallistamista
ja vapaaehtoistyötä eurooppalaisissa urheiluseuroissa koskeva SIVSCE-hanke ja
Fairplay-järjestö, joka pyrkii ehkäisemään syrjintää ja rasismia urheilussa.
Jalkapallolla on keskeinen rooli sosiaalisessa osallistamisessa, ja toimintaan
osallistuvat pelaajaliitot (esim. Punainen kortti rasismille -hanke) sekä hallintoelimet,
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kuten Euroopan jalkapalloliitto (UEFA), joka on auttanut EU:ta kartoittamaan
jäsentensä toimintaa pakolaisten sosiaalisessa osallistamisessa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

EU:n urheilupolitiikan kehittäminen kuuluu parlamentissa kulttuuri- ja
koulutusvaliokunnalle (CULT). Koska urheilu on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö
ja julkishyödyke, parlamentti katsoo, että EU:n pitäisi ottaa enemmän vastuuta
urheiluasioista – luonnollisesti toissijaisuusperiaatetta kunnioittaen. Parlamentti antoi
vuonna 2012 päätöslauselman urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Se pohjusti
tietä Euroopan urheilun teemaviikolle. Parlamentti pyrkii omalta osaltaan vahvistamaan
urheilun yhteiskunnallista merkitystä. Se on eri päätöslauselmissaan käsitellyt
myös sukupuolten tasa-arvoa urheilussa sekä aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien
välistä solidaarisuutta. Urheilun keskeinen rooli mainitaan myös pakolaisten
sosiaalisesta osallisuudesta ja integroitumisesta työmarkkinoille vuonna 2016
annetussa päätöslauselmassa, jossa korostettiin urheilun tärkeää roolia välineenä,
joka tukee sosiaalista ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistämällä paikallisen
väestön sekä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden välisten myönteisten yhteyksien
muodostumista.
Parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) on säännöllisesti keskustellut
ihmisoikeuksista eräissä maissa järjestetyissä suurissa urheilutapahtumissa. Näitä
maita ovat esimerkiksi Venäjä (talviolympialaiset 2014), Brasilia (miesten jalkapallon
MM-kisat 2014, kesäolympialaiset 2016) ja Qatar (miesten jalkapallon MM-kisat 2022).
Helmikuussa 2014 se järjesti ensimmäisen urheilua ja ihmisoikeuksia käsittelevän
kuulemistilaisuuden, jossa keskityttiin siirtotyöläisten tilanteeseen Qatarissa. Sitä
seurasi vuonna 2015 CULT-valiokunnan kanssa järjestetty yhteinen kuulemistilaisuus
suuriin urheilutapahtumiin liittyvistä ihmisoikeusloukkauksista.
Parlamentti on pyrkinyt aktiivisesti torjumaan sopupelejä ja lahjontaa urheilussa. Se
hyväksyi asiaa käsittelevän päätöslauselman maaliskuussa 2013. Sitä seurasivat
kesäkuussa 2015 päätöslauselma korkean tason korruptiotapauksia FIFAssa
koskevista paljastuksista ja helmikuussa 2017 päätöslauselma ”Yhtenäistetty
lähestymistapa urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys”. CULT-
valiokunta esitti heinäkuun 2016 täysistunnossa komissiolle suullisen kysymyksen
sopupeleistä, jossa se pyysi täyttä sitoutumista urheilukilpailujen manipulointia
koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen ratifiointiin. Komission jäsen korosti
vastauksessaan komission tukevan yleissopimusta merkittävänä välineenä sopupelien
torjunnassa, sillä se tarjoaa vankan perustan asiaan liittyvälle Euroopan laajuiselle
koordinoinnille ja yhteistyölle. Yleissopimuksen voimaantulo EU:ssa edellyttää
kuitenkin jäsenvaltioiden ja eri elinten välistä yhteistyötä.
Parlamentti tunnustaa urheilun suuren merkityksen myös matkailulle ja muistuttaa
urheilutoiminnan tärkeydestä, kun Euroopan alueista pyritään tekemään houkuttelevia
matkailijoille. Se on korostanut mahdollisuuksia, joita luo urheilijoiden ja katsojien
matkustaminen urheilutapahtumiin, jotka voivat houkutella matkailijoita kaikkein
syrjäisimmillekin alueille.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:52012IP0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015IP0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015IP0309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015IP0309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52016IP0297
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52016IP0297
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52013IP0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015IP0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015IP0233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52017IP0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52017IP0012
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=215
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52015IP0391
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Tarkistuksissa, joita parlamentti esitti komission ehdotukseen Erasmus+ -ohjelmaksi
(2021–2027), se ehdotti, että osa Erasmus+ -määrärahoista kohdennetaan uudelleen
ohjelman eri osille. Näin voitaisiin varmistaa yhä useamman nuoren urheilijan ja
valmentajan mahdollisuus osallistua liikkuvuusjärjestelmiin. Parlamentin ja neuvoston
välinen sopimus uudesta Erasmus+ -ohjelmasta hyväksyttiin CULT-valiokunnan
kokouksessa 11. tammikuuta 2021. CULT-valiokunta äänesti 10. toukokuuta 2021
suosituksesta tekstin hyväksymiseksi. Se hyväksyttiin virallisesti täysistunnossa 18.
toukokuuta 2021.
Parlamentti hyväksyi 23. marraskuuta 2021 päätöslauselman ”EU:n urheilupolitiikka:
arviointi ja mahdolliset etenemistavat”. Parlamentin jäsenet suosittavat siinä
seuraavaa:
— kehitetään urheilun eurooppalaista mallia, joka perustuu solidaarisuutta,

kestävyyttä, osallisuutta, avointa kilpailua ja oikeudenmukaisuutta koskeviin EU:n
arvoihin

— ohjataan rahoitusta enemmän huippu-urheilusta ruohonjuuritasolle

— parannetaan pelaajasiirtojen sääntelyä

— lisätään sukupuolten tasa-arvoa ja osallisuutta palkoissa ja näkyvyydessä

— suojellaan paremmin lapsia hyväksikäytöltä ja häirinnältä urheilussa

— edistetään EU:n kansalaisten aktiivisia elintapoja muun muassa lisäämällä koulun
liikuntakasvatustuntien määrää.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217229/CULT%20Voting%20session%2011%20January%202021%20Results.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0191(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0463_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0463_FI.html
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