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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr .../2002

av den

om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT

FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 149

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande3,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget4, och

                                                
1 EGT C 25 E, 29.1.2002, s. 531.
2 Yttrandet avgivet den 24 april 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).
3 Yttrandet avgivet den 15 maj 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).
4 Europaparlamentets yttrande av den 14 maj 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) Främjandet av en utbildning av god kvalitet hör till Europeiska gemenskapens målsättningar.

(2) Idrottens utbildningsvärde erkändes av Europeiska rådet i Nice den 7, 8 och 9 december 2000,

varigenom tidigare förklaringar bekräftades, bland annat förklaring 29 som är fogad till

Amsterdamfördraget, där idrottens betydelse betonas när det gäller att skapa identitet och

gemenskap människor emellan.

(3) Europeiska rådet i Nice uppmanade gemenskapens institutioner att ta hänsyn till idrottens

utbildningsvärde vid sina insatser enligt de olika bestämmelserna i fördraget, och betonade

bland annat att det är viktigt att medlemsstaterna med hjälp av gemenskapen uppmuntrar

frivillig verksamhet.

(4) I resolutionen från rådet och ungdomsministrarna församlade i rådet av den 17 december 1999

om den informella utbildningsdimensionen vid idrottsverksamhet i Europeiska gemenskapens

ungdomsprogram1 påpekas att idrottsverksamhet kan ha ett pedagogiskt värde och på så sätt

bidra till att förstärka det civila samhället, och kommissionen uppmanas att i samarbete med

medlemsstaterna utforma en sammanhängande strategi med syftet att utnyttja

idrottsverksamhetens utbildningspotential.

                                                
1 EGT C 8, 12.1.2000, s. 5.
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(5) I sin resolution om rapporten från kommissionen till Europeiska rådet om hur man kan bevara

den nuvarande uppbyggnaden av idrotten och upprätthålla idrottens sociala funktion inom

gemenskapen1 betonade Europaparlamentet idrottens utbildningsvärde och sociala värde samt

dess roll för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet.

(6) I sin resolution av den 13 juni 1997 om Europeiska unionens roll på idrottens område2

uppmanar Europaparlamentet till anordnandet av ett europeiskt idrottsår.

(7) Regionkommittén noterade i sitt yttrande om kommissionens samrådsdokument "Den

europeiska idrottsmodellen" att idrotten har stor betydelse för individens utveckling.

(8) Kommissionen har i sin idrottsrapport till Europeiska rådet i Helsingfors beaktat frågan om

hur idrottsverksamhet kan utnyttjas på området för utbildnings- och ungdomsfrågor mot

bakgrund av idrottens värderingar.

(9) Regelbunden motion förbättrar den fysiska och psykiska hälsan och kan på ett positivt sätt

bidra till inlärningsprocessen.

(10) Unga idrottsmäns och idrottskvinnors utbildning bör inte bli lidande på grund av deras

deltagande i tävlingsidrott.

                                                
1 EGT C 135, 7.5.2001, s. 274.
2 EGT C 200, 30.6.1997, s. 252.
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(11) Utbildning genom idrott bör främja den personliga identiteten och utvecklingen för flickor

och pojkar.

(12) Utbildningsinstitutioner på alla nivåer bör i större utsträckning utnyttja de möjligheter som

idrotten erbjuder när det gäller gränsöverskridande rörlighet och kulturellt utbyte.

(13) Olympiska spelen och andra idrottsevenemang under 2004 kommer att få stort utrymme i

media och öka allmänhetens medvetenhet om idrotten. Detta är en idealisk möjlighet att

betona idrottens utbildningsvärde.

(14) Insatser i medlemsstaterna är det huvudsakliga sättet att öka allmänhetens medvetenhet om

idrottens utbildningsvärde. Gemenskapen kan dock stödja och förstärka sådana insatser

genom att inrätta ett europeiskt år för utbildning genom idrott.

(15) Ett europeiskt år för utbildning genom idrott kommer att komplettera och förstärka

gemenskapens nuvarande insatser för att främja utbildning och yrkesutbildning samt social

integration av mindre gynnade personer.

(16) Det europeiska året för utbildning genom idrott bör vara öppet för deltagande av länder i

Efta/EES i enlighet med villkoren i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES) och för de associerade länderna i Central- och Östeuropa, i enlighet med villkoren i

deras respektive Europaavtal. När det gäller Cypern bör deltagandet finansieras genom

ytterligare anslag enligt villkor som skall beslutas längre fram, och när det gäller Malta och

Turkiet genom ytterligare anslag i enlighet med EG-fördraget.
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(17) Genom detta beslut fastställs för hela den tid som programmet pågår en finansieringsram som

utgör den särskilda referensen i enlighet med punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den

6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och

förbättring av budgetförfarandet1.

(18) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av

medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning, särskilt vad gäller behovet

av multilaterala partnerskap, gränsöverskridande utbyte av information och spridning av goda

metoder på gemenskapsnivå, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta

åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med

proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt

för att uppnå dessa mål.

(19) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets

beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet

av kommissionens genomförandebefogenheter2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                                
1 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.
2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 1

Europeiska året för utbildning genom idrott

År 2004 skall utses till "Europeiska året för utbildning genom idrott".

Artikel 2

Mål

Målen för Europeiska året för utbildning genom idrott skall vara följande:

a) Göra utbildningsinstitutioner och idrottsorganisationer medvetna om behovet av samarbete för

att utveckla utbildningen genom idrott och dess europeiska dimension mot bakgrund av

ungdomars mycket stora intresse för alla slags idrott.

b) Utnyttja att idrottens värderingar kan användas till att utveckla kunskaper och färdigheter som

gör det möjligt för ungdomar att framför allt utveckla sin fysiska förmåga och beredvillighet

till egna insatser samt dessutom sina sociala färdigheter, såsom lagarbete, solidaritet, tolerans

och känsla för rent spel inom en mångkulturell ram.
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c) Främja en medvetenhet om det positiva bidrag som frivilliga aktiviteter utgör för en informell

utbildning, särskilt för ungdomar.

d) Främja utbildningsvärdet av skolungdomars rörlighet och utbyte, särskilt i en mångkulturell

miljö, genom att anordna idrotts- och kulturträffar inom ramen för skolverksamheten.

e) Uppmuntra till utbyte av goda metoder rörande den roll idrotten kan spela i

utbildningssystemen för att främja social integration av mindre gynnade grupper.

f) Skapa bättre balans mellan intellektuell och fysisk aktivitet i skoltillvaron genom att

uppmuntra idrott i skolverksamheten.

g) Ta hänsyn till problem i anslutning till utbildningen av unga idrottsmän och idrottskvinnor

som deltar i tävlingsidrott.

Artikel 3

Åtgärdernas innehåll

1. De åtgärder som vidtas för att uppfylla målen i artikel 2 skall omfatta anordnandet av följande

aktiviteter år 2004 eller beviljandet av stöd inom ramen för dessa:

a) Möten, europeiska utbildningstävlingar och evenemang som framhäver resultat och

erfarenheter av temat Europeiska året för utbildning genom idrott.
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b) Frivilliga insatser på europeisk nivå i samband med Olympiska spelen och andra

idrottsevenemang under 2004.

c) Informations- och PR-kampanjer, däri inbegripet samarbete med media för att sprida idrottens

utbildningsvärden.

d) Evenemang som främjar idrottens utbildningsvärde och ger exempel på goda metoder.

e) Ekonomiskt stöd till initiativ på gränsöverskridande, nationell, regional eller lokal nivå i syfte

att främja målen för Europeiska året för utbildning genom idrott.

2. Åtgärderna i punkt 1 beskrivs närmare i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Genomförande och samarbete med medlemsstaterna

1. Kommissionen skall se till att de gemenskapsåtgärder som omfattas av detta beslut genomförs

i enlighet med förfarandet i artikel 5.2 och i full överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen.
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2. Varje medlemsstat skall utse ett eller flera lämpliga organ som skall ansvara för deltagandet i

Europeiska året för utbildning genom idrott samt för samordningen och genomförandet på lämplig

nivå av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut, bland annat genom att medverka i det

urvalsförfarande som beskrivs i artikel 7.

Artikel 5

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
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Artikel 6

Finansiella bestämmelser

1. De gemenskapsomfattande åtgärder som beskrivs i del A i bilagan kan finansieras ur

Europeiska unionens allmänna budget med upp till högst 80 procent av totalkostnaden.

2. De åtgärder av lokal, regional, nationell eller gränsöverskridande omfattning som är av

intresse för gemenskapen och som beskrivs i del B i bilagan kan delfinansieras ur Europeiska

unionens allmänna budget med upp till högst 50 procent av totalkostnaden.

Artikel 7

Ansöknings- och urvalsförfarande

1. Ansökningar om delfinansiering av åtgärder ur gemenskapsbudgeten i enlighet med

artikel 6.2 skall lämnas till kommissionen av det eller de organ som avses i artikel 4.2.

Ansökningarna skall innehålla information som gör det möjligt att på grundval av objektiva kriterier

bedöma slutresultatet. Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till den utvärdering som görs

av de berörda organen.
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2. Beslut om delfinansiering av åtgärder enligt artikel 6 skall fattas av kommissionen i enlighet

med förfarandet i artikel 5.2. Kommissionen skall se till att det blir en balanserad fördelning mellan

medlemsstaterna och mellan de olika berörda verksamhetsområdena.

3. Kommissionen skall, främst via sina nationella och regionala kontaktpunkter, i samarbete med

de organ som avses i artikel 4.2 se till att anbudsinfordringarna offentliggörs i tillräckligt god tid

och att de får så stor spridning som möjligt.

Artikel 8

Överensstämmelse och komplementaritet

1. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna se till att de åtgärder som föreskrivs i

detta beslut överensstämmer med gemenskapens övriga insatser och initiativ.

2. Kommissionen skall se till att komplementariteten är optimal mellan Europeiska året för

utbildning genom idrott och andra befintliga initiativ och resurser på gemenskapsnivå samt nationell

och regional nivå, där sådana kan bidra till att målen för Europeiska året för utbildning genom idrott

uppnås.
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Artikel 9

Deltagande av vissa tredje länder

Europeiska året för utbildning genom idrott skall vara öppet för deltagande av

a) Efta/EES-länderna, i enlighet med bestämmelserna i EES-avtalet,

b) de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med villkoren i deras respektive

Europaavtal,

c) Cypern, vars deltagande skall finansieras genom ytterligare anslag enligt förfaranden som

skall beslutas med detta land,

d) Malta och Turkiet, vilkas deltagande skall finansieras genom ytterligare anslag i enlighet med

bestämmelserna i fördraget.

Artikel 10

Budget

1. Finansieringsramen för att genomföra detta beslut skall vara 11,5 miljoner euro.
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2. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom budgetplanens ramar.

3. För år 2004 kan på kommissionens initiativ även de utgifter för tekniskt och administrativt

stöd som är till ömsesidig nytta för kommissionen och stödmottagarna finansieras, om de inte ingår

i den offentliga administrationens sedvanliga uppgifter och gäller identifiering, förberedande,

förvaltning, uppföljning, revision och kontroll av åtgärderna.

Artikel 11

Internationellt samarbete

Inom ramen för Europeiska året för utbildning genom idrott får kommissionen samarbeta med

Europarådet och andra lämpliga internationella organisationer i enlighet med förfarandet i

artikel 5.2.

Artikel 12

Uppföljning och utvärdering

Kommissionen skall senast den 31 december 2005 till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och

sociala kommittén och Regionkommittén överlämna en rapport om genomförandet, resultaten och

den övergripande utvärderingen av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.
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Artikel 13

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

ÅTGÄRDER SOM AVSES I ARTIKEL 3

A. Insatser på gemenskapsnivå

1. Möten och evenemang:

a) Anordnande av möten.

b) Anordnande av evenemang för att öka allmänhetens medvetenhet om utbildning

genom idrott, bland annat invignings- och avslutningskonferenser för Europeiska

året för utbildning genom idrott.

c) Frivilliga insatser i samband med Olympiska spelen och andra idrottsevenemang

under 2004.

2. Informations- och PR-kampanjer som omfattar följande:

a) Framtagning av en logotyp och slogan för Europeiska året för utbildning genom

idrott vilka skall användas vid all verksamhet i anslutning till året.

b) En informationskampanj.



9605/2/02 REV 2 IR/ss 2
BILAGA DG I    SV

c) Framtagning av verktyg och stöd tillgängliga för människor i hela gemenskapen.

d) Lämpliga initiativ från utbildningsinstitutioner och idrottsorganisationer för att

sprida information om Europeiska året för utbildning genom idrott.

e) Anordnande av europeiska utbildningstävlingar som framhäver resultat och

erfarenheter av de teman som ingår i Europeiska året för utbildning genom idrott.

3. Andra insatser:

a) Inrättande av en on-line databas som utnyttjar tillgängliga resurser för att sprida

goda metoder bland medlemsstaterna för användning av idrott som ett verktyg för

utbildning och särskilt för att främja social integration av mindre gynnade

grupper.

b) Undersökningar och studier i vilka effekten av Europeiska året för utbildning

genom idrott utvärderas.
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4. Finansiering får ske på följande sätt:

a) Direkt inköp av varor och tjänster, särskilt på kommunikationsområdet, samt av

enkäter och undersökningar enligt punkt 3 b ovan, med hjälp av öppna och/eller

begränsade anbudsförfaranden.

b) Anslag för att täcka utgifter för specialevenemang för att framhäva

Europeiska året för utbildning genom idrott och öka allmänhetens medvetenhet

om det. Denna finansiering får inte överstiga 80 procent av totalkostnaden.

B. Insatser på nationell nivå

Insatser på lokal, regional, nationell eller gränsöverskridande nivå kan uppfylla villkoren för

finansiering ur gemenskapens budget upp till högst 50 procent av totalkostnaden, beroende på

förslagets art och innehåll. Dessa insatser får bland annat omfatta följande:

1. Evenemang med anknytning till målen för Europeiska året för utbildning genom idrott,

inbegripet ett evenemang för att inviga året.

2. Informationskampanjer och åtgärder för att sprida exempel på goda metoder utöver dem

som nämns i del A ovan.
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3. Utdelning av priser eller anordnande av tävlingar för att belysa vikten av utbildning

genom idrott.

4. Undersökningar och studier utöver dem som nämns i del A ovan.

C. Insatser som inte kan få något gemenskapsstöd

Gemenskapen kommer att ge moraliskt stöd, inbegripet skriftligt tillstånd att använda

logotyper och annat material som är förknippat med Europeiska året för utbildning genom

idrott, till initiativ som tas av offentliga eller privata organisationer, när dessa organisationer

kan övertyga kommissionen om att initiativen är eller kommer att vara igång under år 2004

och i väsentlig utsträckning förmodas kunna bidra till att ett eller flera av målen för

Europeiska året för utbildning genom idrott förverkligas.
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I. INLEDNING

1. Den 16 oktober 2001 förelade kommissionen Europaparlamentet och rådet ett förslag till

beslut, som grundar sig på artikel 149 i fördraget, om att utse 2004 till Europeiska året för

utbildning genom idrott.

2. Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 24 april 2002.

3. Regionkommittén antog sitt yttrande den 15 maj 2002.

4. Europaparlamentet avgav sitt yttrande den 14 maj 2002.

5. Den 14 oktober 2002 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251

i fördraget.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

Förslaget syftar till att under 2004 främja och utveckla utbildning genom idrott. Året skall

utses till "Europeiska året för utbildning genom idrott 2004".

1. Allmänna kommentarer

I sin gemensamma ståndpunkt har rådet godkänt grundtanken i kommissionens förslag.

Det har dock gjort vissa ändringar som det ansett vara nödvändiga, särskilt för att

understryka utbildningsaspekten av detta evenemang och som i stort sett

överensstämmer med Europaparlamentets yttrande.
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2. Särskilda påpekanden

2.1 Ändringar som rådet gjort i kommissionens förslag

• Rådet har försökt att i högre grad genomgående klargöra de planerade

idrottsevenemangens bidrag till en kvalitetsmässigt god utbildning och har

begränsat gemenskapens bidrag till verksamheter med en europeisk dimension

i enlighet med artikel 149 i fördraget.

• Vid utarbetandet av texten har man varit mån om att se till att

subsidiaritetsprincipen, som ligger bakom förslaget, tydligt respekteras

(jfr skäl 18).

• En ny artikel 5, vars lydelse följer de godkända kommittéförfarandena, har förts in

för att fastställa inrättandet av en rådgivande kommitté, till vilken det i tillämpliga

fall hänvisas på annat ställe i texten.

• Undersökningar och studier på gemenskapsnivå har tydligt begränsats till sådana

"i vilka effekten av Europeiska året för utbildning genom idrott utvärderas"

(A 3 b i bilagan).

• Orden "Olympiska spelen och andra idrottsevenemang" har använts (skäl 13,

artikel 3 b, A 1 c i bilagan) för att ange räckvidden för de evenemang som

omfattas och därigenom undvika en förteckning över särskilda evenemang

under 2004.

2.2 Europaparlamentets ändringar

2.2.1 Europaparlamentets ändringar som kommissionen har antagit

Kommissionen antog helt, delvis eller till sitt innehåll 32 av de 42 ändringar som

lagts fram.
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2.2.2 Europaparlamentets ändringar som rådet har antagit

Rådet kunde helt, delvis eller till sitt innehåll godta majoriteten av

Europaparlamentets ändringar. Utöver de ändringar som kommissionen inte kunde

godta kunde dock rådet inte heller anta vissa ändringar som avser

budgetförfaranden (ändringarna 10 och 11), eftersom det inte anser dem vara

nödvändiga med hänsyn till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och

det förbättrade budgetförfarandet.

Andra ändringar som inte heller kunde godtas var följande:

• Ändring 6 (förslag till ett nytt skäl 12a) ansågs vara olämplig som ett

värdeomdöme om idrottens ställning.

• Ändring 16, eftersom artikel 2 f redan täcker den roll som fysisk aktivitet

i skolan spelar.

• Ändring 27 om organisationen av Europeiska året på medlemsstatsnivå med

hänsyn till subsidiaritetsprincipen.

• Ändring 32 om finansiella arrangemang med hänsyn till den rådgivande

kommitté som avses i artikel 5.

III. SLUTSATSER

Rådet anser att texten i dess gemensamma ståndpunkt bildar en tydlig och balanserad ram för

genomförandet av de åtgärder som planeras inför Europeiska året för utbildning genom idrott 2004.
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EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 22 juli 2002 (22.8)
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2001/0244 (COD)

11051/02

EDUC 101
SPORT 11
CODEC 925

I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Föreg. dok. nr: 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699
Komm. förslag nr: 13038/01 EDUC 118 SPORT 1 CODEC 1042
Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av

Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska året för
utbildning genom idrott 2004

1. Vid mötet den 30 maj 2002 enades rådet om innehållet i den gemensamma ståndpunkten om

beslutet om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004.

2. Utkastet till den gemensamma ståndpunkten kommer efter juristlingvisternas slutgranskning

att återges i dok. 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699. Rådets motivering återges i

dok. 9605/02 ADD 1.

3. Coreper kan därför föreslå rådet att som en A-punkt på dagordningen vid ett kommande möte

− med enhällighet, varvid den portugisiska delegationen avstår från att rösta, anta den

gemensamma ståndpunkten om Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av

Europeiska året för utbildning genom idrott 2004 enligt dok. 9605/02 tillsammans med

rådets motivering i dok. 9605/02 ADD 1,
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− besluta att formellt ta uttalandet i addendum 1 till protokollet från det möte då den

gemensamma ståndpunkten antas,

− besluta att delge Europaparlamentet den gemensamma ståndpunkten i enlighet med

artikel 251.2 i fördraget.
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Bryssel den 7 oktober 2002 (9.10)
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2001/0244 (COD)

11051/02
ADD 1 REV 1

EDUC 101
SPORT 11
CODEC 925

REVIDERAT ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Föreg. dok. nr: 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699
Komm. förslag nr: 13038/01 EDUC 118 SPORT 1 CODEC 1042
Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av

Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska året för
utbildning genom idrott 2004

Uttalande från den portugisiska delegationen

"Portugal ser inte någon motivering till att det i Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande
av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004 inte finns någon uttrycklig hänvisning till
EURO 2004 som är det enda specifikt europeiska evenemanget under 2004.

Under dessa omständigheter kan Portugal inte rösta för beslutet och avstår därför från att rösta."

Utkast till rådets uttalande
om den gemensamma ståndpunkten antagen av rådet
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut

om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004

Rådet noterar den politiska vilja som Europaparlamentet har uttryckt för att det i artikel 3 i beslutet
om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004 skall ges utrymme för
specialiserade organisationer, såväl inom skolvärlden som idrottsorganisationer, att lägga fram
utbildningsinriktade projekt vars syfte är att arrangera större evenemang som innebär deltagande av
samtliga medlemsstater och de andra stater som nämns i artikel 9 och i vilket mervärdet av de
olympiska idealen för utbildningen betonas.
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UNIONENS RÅD

Bryssel den 15 oktober 2002 (18.10)
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2001/0244 (COD)

11051/02
ADD1 REV 1 COR 1

EDUC 101
SPORT 11
CODEC 925

CORRIGENDUM TILL REVIDERAT ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Föreg. dok. nr: 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699
Komm. förslag nr: 13038/01 EDUC 118 SPORT 1 CODEC 1042
Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av

Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska året för
utbildning genom idrott 2004

Inledningen till det andra uttalandet skall ha följande lydelse:

Rådets uttalande
om den gemensamma ståndpunkten antagen av rådet

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut
om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004
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Bryssel den 18.10.2002
SEK(2002) 1112 slutlig

2001/0244 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av Rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
Rådets beslut om Europeiska året för utbildning genom idrott 2004
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2001/0244 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av Rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
Rådets beslut om Europeiska året för utbildning genom idrott 2004

1- BAKGRUND

Datum för översändande av förslaget till Europaparlamentet och rådet
(dokument KOM(2001) 584 slutlig – 2001/0244(COD)): 16/17 oktober 2001

Datum för Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 24 april 2002

Datum för Europaparlamentets första behandling: 14 maj 2002

Datum för Regionkommitténs yttrande: 15 maj 2002

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 14 oktober 2002

2- SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Enligt artikel 251 i EG-fördraget har bifogade meddelande till syfte att lägga fram
kommissionens ståndpunkt om rådets gemensamma ståndpunkt av den 14 oktober 2002 om
Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om Europeiska året för utbildning genom
idrott 2004.

Syftet med förslaget är att ägna året 2004 till att bättre ta vara på de värden för fostran och
utbildning som idrotten är en kanal för, genom att uppmuntra till partnerskap mellan
akademiska institutioner och idrottsorganisationer. Detta förslag är ett svar på uppmaningen
från Europeiska rådet i Nice att bättre integrera idrottens värden i gemenskapens olika
politikområden och åtgärder.
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3- KOMMENTARER PÅ DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Rent allmänt återfinns de viktigaste dragen i kommissionens förslag till beslut i den
gemensamma ståndpunkten samtidigt som den överensstämmer med Europaparlamentets
yttrande.

Rådet har godkänt de viktigaste ändringar som antogs av Europaparlamentet den 14 maj 2002
vid den första behandlingen och som godkänts av kommissionen. Kommissionen har haft
tillfälle att förklara för rådet sin ståndpunkt när det gäller de ändringar som infördes vid första
behandlingen.

Därför anser kommissionen att denna gemensamma ståndpunkt som antogs enhälligt -
Portugal avstod dock från att rösta - utgör en god grund för att fortsätta förhandlingarna om
förslaget till beslut. Det borde göra det möjligt att snabbt anta det inom ramen för
medbeslutandeförfarandet.

När det gäller budgeten har rådet godkänt det totala budgetanslaget på 11,5 miljoner euro som
kommissionen föreslagit och som parlamentet godkänt vid den första behandlingen.

När det gäller målsättningarna i beslutet godkänner den gemensamma ståndpunkten de sju
målsättningar som kommissionen föreslagit och som ändrats av parlamentet vid den första
behandlingen. Ändringsförslagen har gjort det möjligt att bättre betona utbildningsaspekterna
för året och bättre beakta subsidiaritetsprincipen. Parlamentets ändringsförslag om införandet
av en särskild målsättning om jämställdhet återfinns i skälen. Det handlar snarare om en
angelägenhet som skall integreras horisontellt i EU-insatserna än om en allmän målsättning,
som är speciell för Europeiska året för utbildning genom idrott.

När det gäller insatserna har den gemensamma ståndpunkten beaktat dem som föreslagits av
kommissionen och som ändrats av parlamentet, bl.a. borttagandet av undersökningar och
studier, med undantag av de insatser som gäller utvärdering av effekterna av Europeiska året
för utbildning genom idrott.

Två av parlamentets ändringsförslag har inte beaktats.

Den gemensamma ståndpunkten godkände inte parlamentets ändringsförslag om uppräkning
av olika idrottstävlingar som kommer att äga rum under 2004. Kommissionen delar denna
syn. I sitt ursprungliga förslag hade kommissionen nämnt Olympiska spelen och
Paraolympiska spelen i Aten, eftersom de har en universell och symbolisk karaktär och
eftersom de förenar nästan alla idrotter. Förslaget tog helt enkelt upp de övriga större
idrottsevenemang och nämnde bara som exempel EURO 2004 i Portugal. Om man skulle
godkänna att man nämnde andra evenemang skulle det kunna få till följd att man fick en hel
katalog, vilket inte står i proportion till texten till beslutet. Man får inte glömma att varje år
anordnas ungefär 200 europamästerskap och/eller världsmästerskap i alla idrotter och alla
kategorier i Europa. En uttömmande förteckning skulle inte tillföra något till förslaget till
beslut och skulle tvärtom tynga det. När det gäller sådana evenemang är ett av målen med året
helt enkelt att använda dem för att göra frivilliginsatser, då detta anses som en viktig del i den
icke-formella utbildningen.
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I den gemensamma ståndpunkten har heller inte den ändring som gäller anordnandet av ett
idrottstävling bland europaskolorna tagits med. Vinnarna i denna tävling skulle delta vid
ceremonin med tändningen av den olympiska elden i mars 2004 i Olympos. Kommissionen
har heller inte godkänt denna ändring. Kommissionen anser att det som rådet föreslog som
består i"europeiska utbildningstävlingar"skulle göra det möjligt för aktörerna att lägga fram
förslag av den typ som parlamentet förespråkar, vilket framgår av en förklaring som bifogats
osm bilaga till den gemensamma ståndpunkten. Gemenskapen kan inte i något fall överta den
roll som utbildningsinstitutioner och idrottsorganisationer har för att anordna verksamhet som
faller inom deras behörighetsområde.

Vid genomförandet av beslutet kommer dock kommissionen att göra allt för att uppmuntra
specialiserade organisationer, både bland skolor och idrottsorganisationer, att som ett led i
Europeiska året för utbildning genom idrott lämna förslag på ett större evenemang, som
involverar alla medlemsstater och som lägger vikt vid det mervärde som de olympiska idealen
kan tillföra undervisningen.

Den gemensamma ståndpunkten föreskriver inrättandet av en kommitté för att biträda
kommissionen när det gäller administrationen av året. Detta ändringsförslag göra att för
Europeiska året för utbildning genom idrott gäller samma förfaranden som de som antogs för
språkåret och året för funktionshindrade. Det handlar om samstämmighet.

De övriga ändringsförslagen förbättrar bara förståelsen och läsningen av texten samtidigt som
det mest väsentliga i kommissionens ursprungliga förslag finns kvar och de överensstämmer
med andan i förslaget.

4- SLUTSATSER

Den gemensamma ståndpunkten återspeglar en överensstämmelse såväl med
Europaparlamentet som med kommissionen. Den beaktar en betydande del av
Europaparlamentets förslag och som godkänds av kommissionen i dess ändrade förslag.
Därför godkänner kommissionen den gemensamma ståndpunkten som antogs enhälligt -
Portugal avstod dock från att rösta.

Följaktligen önskar kommissionen att beslutsförfarandet kan gå snabbt så att alla
administrativa förfaranden kan inledas i god tid, vilket är nödvändigt för att säkerställa att året
blir en succé.


