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BESLUIT Nr.    /2002

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van          

tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 149,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 3,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 25 E van 29.1.2002, blz. 531.
2 Advies uitgebracht op 24 april 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
3 Advies uitgebracht op 15 mei 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
4 Advies van het Europees Parlement van 14 mei 2002 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van          (nog niet verschenen in
het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van           (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De bevordering van onderwijs van hoog gehalte is één van de doelstellingen van de Europese

Unie.

(2) De educatieve waarde van de sport is erkend door de Europese Raad van Nice op 7, 8 en

9 december 2000, die daarmee vorige verklaringen heeft bevestigd, met name Verklaring 29

gehecht aan het Verdrag van Amsterdam, waarin staat dat sport een rol vervult bij het smeden

van de identiteit van de volkeren.

(3) De Europese Raad van Nice heeft de communautaire instellingen verzocht bij hun optreden

uit hoofde van de verschillende Verdragsbepalingen rekening te houden met de educatieve

waarden van de sport, en heeft er met name op gewezen dat het van belang is dat de lidstaten,

met de steun van de Gemeenschap, het vrijwilligerswerk aanmoedigen.

(4) In de resolutie van de Raad en de ministers van Jeugdzaken, in het kader van de Raad bijeen

van 17 december 1999 over buitenschoolse vorming als aspect van sportactiviteiten in de

jeugdprogramma's van de Europese Gemeenschap wordt geoordeeld dat sportactiviteiten een

pedagogische waarde kunnen hebben en zodoende kunnen bijdragen tot versteviging van het

maatschappelijk middenveld en wordt de Europese Commissie verzocht om, in samenwerking

met de lidstaten, een samenhangende aanpak te ontwerpen teneinde het vormingspotentieel

van sportactiviteiten optimaal te benutten.
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(5) In zijn resolutie over het vrijwaren van de bestaande sportstructuren en het behoud van de

sociale functie van de sport 1 benadrukte het Europees Parlement de educatieve en maat-

schappelijke waarde van sport en de rol  ervan bij de bestrijding van racisme en vreemde-

lingenhaat.

(6) In zijn resolutie over de rol van de Europese Unie op sportgebied 2 heeft het Europees

Parlement de Commissie verzocht de organisatie van een Europees Jaar van de sport voor te

stellen.

(7) In zijn advies over het consultatiedocument van de Commissie "Het Europese sportmodel"

heeft het Comité van de Regio's het belang van de sport voor de persoonlijke ontplooiing

onderstreept.

(8) De Commissie heeft in haar "Verslag van Helsinki" over sport voor de Europese Raad over

sport reeds overwogen sportactiviteiten aan te wenden op het gebied van onderwijs en jeugd,

gezien de waarden die de sport overdraagt.

(9) Regelmatige lichaamsbeweging verbetert de psychische en lichamelijke gezondheid en kan

een positieve bijdrage tot het leerproces vormen.

(10) De opleiding van jonge sporters mag niet in het gedrang komen ten gevolge van hun deel-

name aan wedstrijdsport.

                                                
1 PB C 135 van 7.5.2001, blz. 274.
2 PB C 200 van 30.6.1997, blz. 252.
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(11) Opvoeding door sport kan de persoonlijke identiteit en ontwikkeling van meisjes en jongens

bevorderen.

(12) Onderwijs- en opleidingsinstellingen op alle niveaus zouden meer gebruik kunnen maken van

de mogelijkheden die de sport biedt voor transnationale mobiliteit en culturele uitwisselingen.

(13) Olympische en andere sportevenementen in 2004 zullen de aandacht van de media en van het

publiek voor de sport vergroten. Dit is een ideale gelegenheid om de educatieve waarde van

de sport te benadrukken.

(14) Activiteiten in de lidstaten vormen de voornaamste manier om het publiek bewuster te maken

van de educatieve waarde van de sport. De Gemeenschap kan dergelijke activiteiten echter

steunen en versterken door een Europees jaar van opvoeding door sport.

(15) Een Europees Jaar van opvoeding door sport is een aanvulling en versterking van het

bestaande communautaire optreden ter bevordering van opvoeding, onderwijs en de sociale

insluiting van achtergestelde groepen.

(16) Het Europees Jaar van opvoeding door sport dient te worden opengesteld voor de deelname

van de EVA/EER-landen overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in de EER-

Overeenkomst en van de geassocieerde landen uit Midden- en Oost-Europa, overeenkomstig

voorwaarden die zijn vastgesteld in de onderscheiden Europa-overeenkomsten. De deelname

van Cyprus wordt met aanvullende kredieten gefinancierd volgens nog vast te stellen

procedures, die van Malta en Turkije met aanvullende kredieten overeenkomstig het EG-

Verdrag.
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(17) Bij dit besluit wordt voor de gehele duur van het programma een financieel kader vastgesteld

dat het voornaamste referentiepunt vormt in de zin van punt 33 van het Interinstitutioneel

Akkoord van 6 mei1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de

begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure 1.

(18) Daar de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen

worden verwezenlijkt en derhalve wegens met name de behoefte aan multilaterale partner-

schappen, transnationale uitwisseling om informatie en de verspreiding van goede praktijken

op het niveau van de Gemeenschap, beter door de Gemeenschap kunnen worden

verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neer-

gelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan nodig is om deze doel-

stellingen te verwezenlijken.

(19) De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig

Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor

de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 2,

BESLUITEN:

                                                
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 1

Europees Jaar van opvoeding door sport

Het jaar 2004 wordt uitgeroepen tot "Europees Jaar van opvoeding door sport".

Artikel 2

Doelstellingen

De doelstellingen van het Europees Jaar van opvoeding door sport zijn:

a) onderwijsinstellingen en sportorganisaties ontvankelijk maken voor de noodzaak van

samenwerking, teneinde de Europese dimensie van de opvoeding door sport tot ontwikkeling

te brengen, gezien de zeer grote belangstelling die jongeren voor allerlei takken van sport

koesteren;

b) de waarden van de sport ten dienste stellen van het ontwikkelen van de kennis en de vaardig-

heden, waardoor vooral jongeren niet alleen hun lichamelijk kunnen en bereidheid tot

persoonlijke inzet, maar ook hun sociale vaardigheden zoals teamwerk, solidariteit, verdraag-

zaamheid en fair play een in multiculturele context kunnen ontwikkelen;
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c) de bewustwording bevorderen dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan buitenschoolse opvoeding

van met name jongeren;

d) de educatieve waarde van de mobiliteit en de uitwisseling van scholieren bevorderen, met

name in een multiculturele omgeving, door de organisatie van sportieve en culturele

ontmoetingen in het kader van de schoolactiviteiten;

e) de uitwisseling van goede praktijken aanmoedigen betreffende de rol die de sport kan spelen

in onderwijsstelsels om de sociale insluiting van achtergestelde groepen te bevorderen;

f) een beter evenwicht tot stand brengen tussen intellectuele en lichamelijke activiteit in het

schoolleven door aanmoediging van sport in schoolactiviteiten;

g) aandacht besteden aan de onderwijsproblemen van jongeren die aan wedstrijdsport

deelnemen.

Artikel 3

Inhoud van de maatregelen

1. De maatregelen die worden genomen om de in artikel 2 beschreven doelstellingen te bereiken,

omvatten de organisatie van de volgende activiteiten in 2004 of de toekenning van steun in het

kader van die activiteiten:

a) ontmoetingen, Europese scholenwedstrijden en manifestaties, die de aandacht vestigen op de

resultaten en ervaringen in verband met het thema Europees Jaar van opvoeding door sport;
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b) vrijwilligerswerk op Europees niveau naar aanleiding van Olympische en andere sport-

evenementen in 2004;

c) voorlichtings- en promotiecampagnes, met inbegrip van samenwerking met de media, om de

educatieve waarde van de sport te verspreiden;

d) manifestaties om de educatieve waarde van de sport te propageren en voorbeelden van goede

praktijken te geven;

e) financiële steun aan initiatieven op transnationaal, nationaal, regionaal of lokaal niveau om de

doelstellingen van het Europees Jaar van opvoeding door sport te bevorderen.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen zijn in de bijlage gedetailleerd omschreven.

Artikel 4

Uitvoering en samenwerking met de lidstaten

1. De Commissie zorgt, volgens de bij artikel 5, lid 2, vastgestelde procedure en onder naleving van

het subsidiariteitsbeginsel, voor de uitvoering van de communautaire acties die onder dit besluit

vallen.
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2. Elke lidstaat wijst een of meer geëigende organen aan die verantwoordelijk zijn voor de deel-

name aan het Europees Jaar van opvoeding door sport en voor de coördinatie en de uitvoering op

het passende niveau van de in dit besluit beoogde acties, met inbegrip van steun bij de in artikel 7

beschreven selectieprocedure.

Artikel 5

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toe-

passing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

3. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
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Artikel 6

Financiële bepalingen

1. Maatregelen op het niveau van de Gemeenschap, zoals beschreven in deel A van de bijlage,

kunnen tot ten hoogste 80% van de totale kosten gefinancierd worden uit de algemene begroting

van de Europese Unie.

2. Maatregelen van communautair belang op lokaal, regionaal, nationaal of transnationaal niveau

van communautair belang, zoals beschreven in deel B van de bijlage, kunnen tot ten hoogste 50%

van de totale kosten medegefinancierd worden uit de algemene begroting van de Europese Unie.

Artikel 7

Aanvragen en selectieprocedure

1. Aanvragen voor de medefinanciering van maatregelen uit de communautaire begroting uit hoofde

van artikel 6, lid 2, dienen bij de Commissie te worden ingediend door het (de) krachtens artikel 4,

lid 2, aangewezen orgaan (organen). Zij moeten informatie bevatten die het mogelijk maakt de uit-

eindelijke resultaten volgens objectieve criteria te beoordelen. De Commissie houdt in hoge mate

rekening met de door de betrokken organen gegeven beoordeling.
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2. Besluiten betreffende de medefinanciering van acties uit hoofde van artikel 6 worden genomen

door de Commissie volgens de in artikel 5, lid 2, aangegeven procedure. De Commissie draagt zorg

voor een evenwichtige verdeling over de lidstaten en over de diverse betrokken

activiteitengebieden.

3. De Commissie zorgt ervoor (met name via haar nationale en regionale vertegenwoordigingen), in

samenwerking met de in artikel 4, lid 2, bedoelde organen, dat de oproepen tot het indien van

voorstellen tijdig genoeg worden gepubliceerd en een zo ruim mogelijke verspreiding vinden.

Artikel 8

Samenhang en complementariteit

1. In samenwerking met de lidstaten zorgt de Commissie voor de samenhang tussen de in dit besluit

opgenomen maatregelen en de andere communautaire acties en initiatieven.

2. De Commissie draagt ook zorg voor de optimale complementariteit tussen het Europees Jaar van

opvoeding door sport en de andere, reeds bestaande initiatieven en ingezette middelen op regionaal,

nationaal en communautair niveau, voor zover deze een bijdrage aan de verwezenlijking van de

doelstellingen van het Europees Jaar van opvoeding door sport kunnen leveren.
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Artikel 9

Deelname van bepaalde derde landen

Het Europees Jaar van opvoeding door sport staat open voor deelname van:

a) de EVA/EER-landen, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de EER-over-

eenkomst,

b) de geassocieerde landen uit Midden- en Oost-Europa, overeenkomstig de voorwaarden die

zijn vastgesteld in de onderscheiden Europa-overeenkomsten,

c) Cyprus, op basis van aanvullende kredieten volgens met dat land overeen te komen

procedures,

d) Malta en Turkije, op basis van aanvullende kredieten overeenkomstig de bepalingen van het

Verdrag.

Artikel 10

Begroting

1. De financiële middelen voor de uitvoering van dit besluit bedragen 11,5 miljoen euro.
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2. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegewezen binnen de grenzen van de

financiële vooruitzichten.

3. Op initiatief van de Commissie kunnen in 2004 ook uitgaven voor technische en administratieve

bijstand worden gefinancierd, die zowel de Commissie als de begunstigden van de actie ten goede

komen, en die niet bestemd zijn voor permanente overheidstaken in verband met de omschrijving,

de voorbereiding, het beheer, de follow-up, de audit en de controle van de maatregelen.

Artikel 11

Internationale samenwerking

In het kader van het Europees Jaar van opvoeding door sport kan de Commissie overeenkomstig de

bij artikel 5, lid 2, vastgestelde procedure samenwerken met de Raad van Europa en andere

geëigende internationale organisaties.

Artikel 12

Toezicht en evaluatie

De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2005 bij het Europees Parlement, de Raad, het

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's een verslag in over de tenuitvoer-

legging, de resultaten en de algehele beoordeling van de in dit besluit bedoelde maatregelen.
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Artikel 13

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad

van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

______________
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BIJLAGE

MAATREGELEN BEDOELD IN ARTIKEL 3

(A) Acties op communautair niveau

1. Bijeenkomsten en manifestaties:

a) bijeenkomsten;

b) manifestaties die de aandacht vestigen op opvoeding door sport, met inbegrip van

de openings- en de slotconferentie van het Europees Jaar van opvoeding door

sport;

c) vrijwilligerswerk tijdens grote sportmanifestaties, met name de Olympische en

andere sportevenementen, in 2004.

2. Voorlichtings- en promotiecampagnes, onder meer bestaande uit:

a) de ontwikkeling van een logo en van slogans voor het Europees Jaar van

opvoeding door sport, om te gebruiken in het kader van alle activiteiten die met

het Europees Jaar verband houden;

b) een voorlichtingscampagne;
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c) de productie van instrumenten en hulpmiddelen in de hele Gemeenschap;

d) passende initiatieven van onderwijsinstellingen en sportorganisaties, gericht op het

verspreiden van informatie over het Europees Jaar van opvoeding door sport;

e) de organisatie van Europese onderwijswedstrijden die de resultaten van en de

ervaringen met de thema's van het Europees Jaar van opvoeding door sport onder de

aandacht brengen.

3. Overige acties:

a) opzetten van een on-line gegevensbank met gebruikmaking van bestaande middelen, als

instrument voor de verspreiding van goede praktijken in alle lidstaten betreffende het

gebruik van sport als instrument voor opvoeding, en met name bij de sociale integratie

van kansarme groepen;

b) enquêtes en studies ter beoordeling van de invloed van het Europees Jaar van opvoeding

door sport.
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4. Deze financiering kan bestaan uit:

a) de rechtstreekse aanschaf van goederen en diensten, in het bijzonder op het gebied

van communicatie, enquêtes en studies zoals bedoeld in 3, onder b), via openbare

aanbestedingen en/of aanbestedingen met voorafgaande selectie;

b) subsidies voor uitgaven in verband met speciale manifestaties op Europees niveau,

gericht op het onder de aandacht brengen van het Europees Jaar van opvoeding

door sport en de bewustmaking van het publiek; deze financiering betreft ten

hoogste 80% van de totale kosten.

(B) Acties op nationaal niveau

Acties op lokaal, regionaal, nationaal of transnationaal niveau kunnen in aanmerking komen

voor financiering uit de communautaire begroting tot ten hoogste 50% van de totale kosten,

overeenkomstig de aard en de inhoud van hetgeen wordt voorgesteld. Deze acties kunnen

omvatten:

1. manifestaties die verband houden met de doelstellingen van het Europees Jaar van

opvoeding door sport, inclusief een openingsmanifestatie;

2. voorlichtingscampagnes en acties gericht op het verspreiden van goede praktijken,

andere dan die vermeld in deel A;



9605/2/02 REV 2 HD/mv 4
BIJLAGE DG I    NL

3. de toekenning van prijzen of de organisatie van wedstrijden die het belang van

opvoeding door sport in de verf zetten;

4. enquêtes en studies, andere dan genoemd in deel A.

(C) Acties die geen communautaire financiële steun kunnen ontvangen

De Gemeenschap biedt morele ondersteuning, met inbegrip van de toestemming tot het

gebruik van het logo en ander materiaal dat verband houdt met het Europees Jaar van

opvoeding door sport, aan initiatieven van overheids- of particuliere organisaties, wanneer die

organisaties de Commissie ervan kunnen overtuigen dat deze initiatieven in 2004 plaatsvinden

of zullen plaatsvinden en naar verwachting een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van

één of meer doelstellingen van het Europees Jaar van opvoeding door sport.

_________________
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I. INLEIDING

1. Op 16 oktober 2001 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een op

artikel 149 van het Verdrag gebaseerd voorstel voor een besluit ingediend waarbij 2004

wordt uitgeroepen tot Europees Jaar van opvoeding door sport.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 24 april 2002 advies uitgebracht.

3. Het Comité van de Regio's heeft op 15 mei 2002 advies uitgebracht.

4. Het Europees Parlement heeft op 14 mei 2002 advies uitgebracht.

5. Op 14 oktober 2002 heeft de Raad overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag zijn

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Met het voorstel wordt beoogd opvoeding door sport in de loop van 2004 te bevorderen en tot

ontwikkeling te brengen en dat jaar uit te roepen tot "Europees Jaar van opvoeding door

sport 2004".

1. Algemene opmerkingen

In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad de essentie van het

Commissievoorstel goedgekeurd. Hij heeft daarin echter een aantal in zijn ogen

noodzakelijke wijzigingen aangebracht om met name de nadruk te leggen op het

educatieve aspect van het gebeuren, hetgeen ook in ruime mate aansluit bij het advies

van het Parlement.
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2. Specifieke opmerkingen

2.1. Wijzigingen door de Raad aangebracht in het Commissievoorstel

♦ De Raad heeft ernaar gestreefd overal in de tekst duidelijker uit te laten komen hoe de

geplande sportactiviteiten kunnen bijdragen tot een opvoeden van hoog gehalte, en

beperkt de bijdragen van de Gemeenschappen in overeenstemming met artikel 149 van

het Verdrag tot activiteiten met een Europese dimensie.

♦ Bij het opstellen van de tekst is ervoor gezorgd dat het subsidiariteitsbeginsel dat aan dit

voorstel ten grondslag ligt, strikt wordt gerespecteerd (zie overweging 18).

♦ In de tekst is een nieuw artikel 5 ingevoegd waarvan de formulering aansluit bij de

overeengekomen comitologieprocedures. Bij dat artikel wordt een raadgevend comité

ingesteld waarnaar zo nodig elders in de tekst wordt verwezen.

♦ Enquêtes en studies op communautair niveau zijn strikt beperkt tot de "beoordeling van

de invloed van het Europees Jaar van opvoeding door sport" (Bijlage, punt A.3.b)).

♦ De zinsnede "Olympische en andere sportevenementen" (overweging 13, artikel 3,

onder b, en Bijlage, punt A.1.c)) is gebruikt om de reikwijdte van de onder dit besluit

vallende evenementen aan te geven. Vermeden is om een lijst van specifieke

evenementen in 2004 te geven.

2.2. Amendementen van het Europees Parlement

2.2.1.Door de Commissie overgenomen amendementen van het Parlement

De Commissie heeft 32 van de 42 amendementen volledig, gedeeltelijk of qua

inhoud overgenomen.
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2.2.2.Door de Raad overgenomen amendementen van het Parlement

De Raad heeft de meeste amendementen van het Parlement geheel,

gedeeltelijk of qua inhoud over kunnen nemen. Naast de amendementen die

door de Commissie waren afgewezen kon de Raad echter ook enkele

amendementen in verband met de begrotingsprocedures (amendementen 10

en 11) niet overnemen. De Raad vond deze amendementen gezien het

interinstitutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering

van de begrotingsprocedure overbodig.

Andere onaanvaardbare amendementen:

• amendement 6 (voorgestelde nieuwe overweging 12 bis); de Raad

vond dit amendement misplaatst omdat het een waardeoordeel over de

status van de sport inhoudt;

• amendement 16, aangezien de rol van lichamelijke activiteit op school

al in artikel 2, onder f), aan de orde komt;

• amendement 27 betreffende de organisatie van het Europees Jaar op

het niveau van de lidstaten, om redenen van subsidiariteit;

• amendement 32 betreffende de financiële regelingen, met betrekking

tot het raadgevend comité van artikel 5.

III. CONCLUSIES

De Raad is van oordeel dat de tekst van zijn gemeenschappelijk standpunt een duidelijk en

evenwichtig kader schept voor de uitvoering van de maatregelen in verband met het Europees

Jaar van opvoeding door sport 2004.

_________________
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Brussel, 22 juli 2002 (05.08)
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Interinstitutioneel dossier:
2001/0244(COD)

11051/02

EDUC 101
SPORT 11
CODEC 925

NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers
nr. vorig doc.: 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699
nr. Comv.: 13038/01 EDUC 118 SPORT 1 CODEC 1042
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de

aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling
van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004

1. In zijn zitting op 30 mei 2002 heeft de Raad overeenstemming bereikt over de inhoud van het

gemeenschappelijk standpunt inzake het besluit tot instelling van het Europees Jaar van

opvoeding door sport 2004.

2. De door de groep juristen/vertalers bijgewerkte tekst van het ontwerp van een gemeen-

schappelijk standpunt staat in document 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699. De

motivering van de Raad staat in 9605/02 ADD 1.

3. Het Comité van permanente vertegenwoordigers zou de Raad derhalve kunnen voorstellen

onder de rubriek A-punten in een komende zitting:

- met eenparigheid van stemmen - waarbij de Portugese delegatie zich van stemming

onthoudt - zijn goedkeuring te hechten aan het besluit van het Europees Parlement en de

Raad tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004 in de versie

van document 9605/02, alsmede aan de motivering van de Raad in 9605/2 ADD 1;
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- opdracht te geven de verklaring in Addendum 1 officieel op te nemen in de notulen van de

zitting waarin het gemeenschappelijk standpunt wordt aangenomen;

- te besluiten het gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het

Verdrag mee te delen aan het Europees Parlement.

________________________
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Interinstitutioneel dossier:
2001/0244(COD)

11051/02
ADD 1 REV 1

EDUC 101
SPORT 11
CODEC 925

HERZIEN ADDENDUM BIJ NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. vorig doc.: 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699
nr. Comv.: 13038/01 EDUC 118 SPORT 1 CODEC 1042
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de

aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling
van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004

Verklaring van de Portugese delegatie

"Portugal kan geen rechtvaardiging zien voor het ontbreken, in het besluit van het Europees
Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004, van een
uitdrukkelijke verwijzing naar EURO 2004, het enige specifiek Europese evenement van 2004.

Portugal kan derhalve niet voor het besluit stemmen en onthoudt zich daarom van stemming."

Ontwerp-verklaring van de Raad betreffende
het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op

de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad
tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004

De Raad neemt nota van de politieke wil van het Europees Parlement dat artikel 3 van het besluit tot
instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004 gespecificeerde instanties die actief
zijn op het niveau van onderwijsinstellingen en sportorganisaties de mogelijkheid biedt projecten
met een educatief karakter voor te leggen met het oog op de organisatie van een groot evenement,
waaraan alle lidstaten alsmede de onder artikel 9 vermelde staten kunnen deelnemen en dat de
toegevoegde waarde van de Olympische idealen in de opvoeding benadrukt.

___________________
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Interinstitutioneel dossier:
2001/0244(COD)

11051/02
ADD 1 REV 1 COR 1

EDUC 101
SPORT 11
CODEC 925

CORRIGENDUM OP HET HERZIEN ADDENDUM BIJ NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. vorig doc.: 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699
nr. Comv.: 13038/01 EDUC 118 SPORT 1 CODEC 1042
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de

aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling
van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004

Het begin van de tweede verklaring dient als volgt te luiden:

Verklaring van de Raad betreffende
het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op

de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad
tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004

___________________
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2001/0244 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een besluit
van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Jaar van

opvoeding door sport 2004

1- PROCEDUREVERLOOP

Toezending van het voorstel aan het EP en de Raad
(document COM(2001) 584 def. – 2001/0244(COD)): 16/17 oktober 2001

Advies van het Economisch en Sociaal Comité: 24 april 2002

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 14 mei 2002

Advies van het Comité van de Regio’s: 15 mei 2002

Goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt: 14 oktober 2002

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag heeft deze mededeling ten doel het
standpunt van de Commissie toe te lichten over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad
van 14 oktober 2002 betreffende het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en
de Raad tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004.

Het doel van dit voorstel is het jaar 2004 in het teken te plaatsen van een beter gebruik van de
educatieve waarden van sport door de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en
sportorganisaties te stimuleren. Dit voorstel is een antwoord op het verzoek van de Europese
Raad van Nice om de waarden van de sport beter in de verschillende beleidsonderdelen en
acties van de Gemeenschap te integreren.
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3- OPMERKINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Over het geheel genomen laat het gemeenschappelijk standpunt de essentie van het voorstel
van de Commissie intact en is het tevens in overeenstemming met het advies van het
Europees Parlement.

De Raad heeft de voornaamste amendementen die op 14 mei 2002 door het Europees
Parlement in eerste lezing zijn aangenomen en door de Commissie waren aanvaard,
overgenomen. De Commissie was in de gelegenheid in de Raad haar standpunt over de in
eerste lezing aangebrachte amendementen toe te lichten.

Daarom is de Commissie van mening dat dit met algemene stemmen (tegen één onthouding
van Portugal) goedgekeurde gemeenschappelijk standpunt een goed uitgangspunt vormt voor
de verdere onderhandelingen over het voorstel. In principe staat niets een snelle goedkeuring
in het kader van de medebeslissingsprocedure in de weg.

De Raad heeft het door de Commissie voorgestelde en door het Parlement in eerste lezing
aanvaarde totale budget van 11,5 miljoen euro goedgekeurd.

Het gemeenschappelijk standpunt tornt niet aan de zeven door de Commissie voorgestelde en
door het Parlement in eerste lezing geamendeerde doelstellingen van het besluit. Dankzij de
amendementen komen de educatieve aspecten van het Jaar beter tot hun recht en wordt meer
rekening gehouden met het subsidiariteitsbeginsel. Het amendement van Parlement
betreffende de opname van een specifieke doelstelling inzake gelijke rechten voor mannen en
vrouwen is in de overwegingen verwerkt. Dit is immers een onderwerp dat horizontaal in het
optreden van de Gemeenschap moet worden geïntegreerd, en niet zozeer een algemene
doelstelling die specifiek is voor het Europees Jaar van opvoeding door sport.

Het gemeenschappelijk standpunt heeft de door de Commissie voorgestelde en door het
Parlement geamendeerde maatregelen overgenomen, met name de schrapping van enquêtes en
studies, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de beoordeling van het effect
van het Europees Jaar van opvoeding door sport.

Twee amendementen van het Parlement zijn echter niet in aanmerking genomen.

Het amendement van het Parlement met een opsomming van de verschillende
sportevenementen die in 2004 zullen plaatsvinden, is in het gemeenschappelijk standpunt niet
overgenomen. De Commissie is het daarmee eens. In haar oorspronkelijke voorstel had de
Commissie namelijk gewag gemaakt van de Olympische Spelen en de Paralympics in Athene,
gezien enerzijds het universele en symbolische karakter ervan en anderzijds het feit dat hierin
de meeste sporten vertegenwoordigd zijn. Het voorstel bracht slechts terloops de andere
belangrijke sportevenementen ter sprake en noemde EURO 2004 in Portugal slechts bij wijze
van voorbeeld. Door nog meer evenementen te vermelden zou er een lijst zijn ontstaan die in
geen verhouding staat tot de tekst van het besluit. Immers, men dient te bedenken dat er in
Europa elk jaar ongeveer tweehonderd Europese en/of wereldkampioenschappen voor alle
sporten en categorieën georganiseerd worden. Een volledige lijst voegt niets toe aan het
voorstel; integendeel, het zou er alleen maar logger door worden. Een van de doelstellingen
van het Jaar is simpelweg om naar aanleiding van deze evenementen vrijwilligerswerk op te
zetten, aangezien dit beschouwd wordt als een belangrijk onderdeel van het niet-formele
onderwijs.
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In het gemeenschappelijk standpunt is evenmin het amendement betreffende de organisatie
van een sportwedstrijd tussen schoolteams overgenomen. Volgens dit amendement hadden de
winnende teams moeten deelnemen aan het ontsteken van de Olympische fakkel in maart
2004 in Olympia. De Commissie had dit amendement evenmin aanvaard. Zij is van mening
dat de door de Raad voorgestelde formulering« Europese educatieve wedstrijden »voldoende
ruimte laat voor voorstellen die aan de door het Parlement geuite wens tegemoetkomen, zoals
uitdrukkelijk in een aan het gemeenschappelijk standpunt gehechte verklaring is gesteld. In
geen geval kan de Gemeenschap de plaats innemen van onderwijsinstellingen en
sportorganisaties bij de organisatie van activiteiten die onder hun competentie vallen.

Bij de tenuitvoerlegging van het besluit zal de Commissie echter alles in het werk stellen om
de gespecialiseerde organisaties, zowel op het niveau van de scholen als op dat van de
sportorganisaties, aan te moedigen in het kader van het Europees Jaar van opvoeding door
sport een project voor een belangrijk evenement in te dienen waarbij alle lidstaten betrokken
zijn en waarin de toegevoegde waarde van de Olympische idealen in het onderwijs wordt
onderstreept.

Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in de oprichting van een comité dat de Commissie
bij het beheer van het Jaar moet bijstaan. Met dit amendement gaan voor het Europees Jaar
van opvoeding door sport dezelfde procedures gelden als voor het Jaar van de talen en het
Jaar van personen met een handicap. Op deze manier wordt de nodige coherentie gecreëerd.

De andere amendementen maken de tekst er alleen maar duidelijker op, terwijl de inhoud en
geest van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie bewaard blijven.

4- CONCLUSIES

Het gemeenschappelijk standpunt sluit nauw aan bij dat van het Europees Parlement en de
Commissie. Het neemt een groot deel van de door de Commissie in haar gewijzigd voorstel
overgenomen amendementen van het Europees Parlement over. Daarom keurt de Commissie
het met algemene stemmen, tegen één onthouding van Portugal, goedgekeurde
gemeenschappelijk standpunt goed.

Bijgevolg hoopt de Commissie dat de besluitvormingsprocedure voortvarend zal verlopen
zodat alle administratieve procedures die nodig zijn om het Jaar grote weerklank te doen
vinden, tijdig van start kunnen gaan.


