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SPORT

De bevoegdheid van de EU op het gebied van sport is van relatief recente datum,
te weten december 2009 (het moment van inwerkingtreding van het Verdrag van
Lissabon). Het beleid van de Europese Unie op het gebied van sport moet gericht zijn
op het stimuleren van samenwerking en het nemen van maatregelen ter bevordering
van lichamelijke activiteiten en sport in heel Europa. In de periode 2014-2020 werd in
het kader van het Erasmus+-programma voor het eerst een specifieke begrotingslijn
gecreëerd voor de ondersteuning van projecten en netwerken op het gebied van
sport.

RECHTSGROND

Hoewel de Verdragen vóór 2009 geen specifieke bevoegdheid van de EU op het gebied
van sport bevatten, legde de Commissie al in 2007 de basis voor een EU-sportbeleid
met het Witboek Sport en het Actieplan Pierre de Coubertin.
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kreeg de EU een specifieke
bevoegdheid op het gebied van sport. In artikel 6, punt e), van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de EU op het gebied
van sport bevoegd is om het optreden van de lidstaten op het gebied van sport te
ondersteunen of aan te vullen. In artikel 165, lid 1, wordt meer in detail geregeld wat het
sportbeleid inhoudt en wordt verklaard dat de Unie bijdraagt “tot de bevordering van
de Europese inzet op sportgebied, rekening houdend met haar specifieke kenmerken,
haar op vrijwilligerswerk berustende structuren en haar sociale en educatieve functie”.
In artikel 165, lid 2, wordt bepaald dat de Europese dimensie van de sport dient
te worden ontwikkeld door de eerlijkheid en de openheid van sportcompetities en
de samenwerking tussen de verantwoordelijke sportorganisaties te bevorderen, en
door de fysieke en morele integriteit van sportlieden, met name jonge sporters, te
beschermen. De EU beschikt daarmee over een rechtsgrond om de sportsector
structureel te steunen met het Erasmus+-programma en om op internationale fora en
in de contacten met niet-EU-landen met één stem te spreken. De EU-ministers van
sport ontmoeten elkaar eveneens in het kader van de zittingen van de Raad Onderwijs,
Jeugdzaken, Cultuur en Sport. Verder hebben de bevoegdheden van de EU op het
gebied van de interne markt reeds een aanzienlijke invloed op sport gehad. Zo heeft
het Hof van Justitie van de Europese Unie belangrijke jurisprudentie ontwikkeld die
verregaande gevolgen heeft gehad voor de sportwereld (zoals het Bosman-arrest).
Tegelijkertijd heeft de EU op gebieden die nauw met sport verbonden zijn, zoals
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onderwijs, gezondheid en sociale integratie, gebruik gemaakt van haar “soft law”-
bevoegdheden, via de desbetreffende financieringsprogramma’s.

DOELSTELLINGEN

Het feit dat in de Verdragen een nieuwe specifieke bevoegdheid is opgenomen,
betekent dat de EU ook nieuwe mogelijkheden heeft om op het gebied van sport
actie te ondernemen. De EU zet zich in voor meer billijkheid en openheid in
sportcompetities, en een betere bescherming van de morele en fysieke integriteit van
sporters, tegelijkertijd rekening houdend met de specifieke aard van sport. Bovendien
steunt de EU het idee dat sport kan bijdragen aan het algemene welzijn en aan
het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals racisme, sociale uitsluiting en
genderongelijkheid, en in de hele Unie voor aanzienlijke economische voordelen kan
zorgen. Verder wordt het sportbeleid beschouwd als belangrijk instrument in de externe
betrekkingen van de EU. De EU besteedt hierbij in het bijzonder aandacht aan drie
aspecten: 1) de maatschappelijke rol van sport; 2) de economische dimensie van sport;
en 3) het politieke en juridische kader van de sportsector.

RESULTATEN

A. Beleidsontwikkelingen
1. Het Witboek Sport en het actieplan Pierre de Coubertin
Het Witboek Sport van de Commissie van juli 2007 was het eerste brede initiatief op
het gebied van sport van de EU. Door de uitvoering van de voorgestelde acties heeft
de Commissie nuttig materiaal verzameld over kwesties die in de toekomst aangepakt
moeten worden. In het Witboek zijn een aantal doelstellingen geformuleerd, waaronder:
— versterking van de maatschappelijke rol van sport,

— verbetering van de volksgezondheid door lichaamsbeweging,

— stimulering van vrijwilligerswerk,

— versterking van de economische dimensie van sport en het vrij verkeer van spelers,

— bestrijding van doping, corruptie en het witwassen van geld,

— het beheer van mediarechten.

2. Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport
Met het Witboek Sport van de Commissie en de inwerkingtreding van het Verdrag van
Lissabon in 2009 werd de weg vrijgemaakt voor de mededeling van de Commissie
van januari 2011 getiteld “Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport”, over
de gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor de sport. Deze mededeling was het
eerste beleidsdocument op sportgebied dat de Commissie heeft goedgekeurd sinds de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. In deze mededeling werd benadrukt
dat sport een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de algemene doelstellingen van
de Europa 2020-strategie voor groei en banen (2010-2020), en de inzetbaarheid
op de arbeidsmarkt en de sociale integratie kan bevorderen. Verder werd erop
aangedrongen dat de EU de antidopingconventie van de Raad van Europa zou
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ondertekenen, veiligheidsregelingen en veiligheidsvoorschriften voor internationale
sportevenementen zou ontwikkelen en implementeren, de invoering van nationale
doelen op basis van de EU-richtsnoeren voor fysieke activiteiten zou stimuleren,
en normen zou ontwikkelen voor de toegankelijkheid van sportevenementen en -
faciliteiten voor mensen met een handicap.
Op economisch gebied riep de Commissie de sportverenigingen op mechanismen voor
de collectieve verkoop van mediarechten vast te stellen om een adequate herverdeling
van de inkomsten te waarborgen. Andere zaken die in de mededeling aan bod kwamen
waren de intellectuele-eigendomsrechten op sportgebied, de uitwisseling van beste
praktijken voor een transparante en duurzame financiering van de sport, en controle
op de toepassing van de wetgeving inzake staatssteun in de sport.
3. Werkplan van de EU voor sport
Het werkplan van de EU voor sport is een van de belangrijkste documenten van het
sportbeleid van de EU. Het richt zich op de belangrijkste activiteiten van de Unie op dit
gebied, en fungeert als sturingsinstrument voor de bevordering van de samenwerking
tussen de EU-instellingen, de lidstaten en belanghebbenden in de sportsector.
Het eerste werkplan voor sport (2011-2014) is door de Raad in 2011 goedgekeurd. Het
tweede plan volgde in 2014. Het werkplan 2014-2017 had drie prioriteiten: 1) integriteit
in de sport, 2) de economische dimensie van sport en 3) het verband tussen sport en
samenleving. De lidstaten en de Commissie stelden met betrekking tot deze prioriteiten
vijf deskundigengroepen in voor de onderwerpen wedstrijdvervalsing, goed bestuur,
de economische dimensie van sport, gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging
(HEPA), en de ontwikkeling van het menselijk potentieel in sport.
In mei 2016 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan zijn conclusies over het verbeteren
van integriteit, transparantie en goed bestuur bij grote sportevenementen en verzocht
de lidstaten integriteit en transparantie op EU-niveau in het toekomstige werkplan
op te nemen, de invoering van criteria en procedures in verband met goed bestuur
te ondersteunen, en modellen te ontwikkelen en vast te stellen voor publiek-private
samenwerking en uitwisseling van goede praktijken.
Op 23 mei 2017 hechtte de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport zijn
goedkeuring aan het derde EU-werkplan voor sport (2017-2020), waarvan de
belangrijkste prioriteiten overeenkwamen met die van het voorgaande plan. In het
derde plan werden maar twee deskundigengroepen ingesteld (inzake integriteit
en inzake ontwikkeling van vaardigheden en menselijk potentieel), werden nieuwe
werkmethoden ingevoerd, zoals clustervergaderingen, en werd de looptijd van het plan
verlengd tot in totaal drie en een half jaar, om het in overeenstemming te brengen met
het programma Erasmus+ en het meerjarig financieel kader.
Op 1 december 2020 hechtte de Raad van Europese ministers van sport
zijn goedkeuring aan het vierde werkplan van de EU voor sport (2021-2024).
Lichaamsbeweging neemt een prominente plaats in het plan in, waarbij investeringen
in sport en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging, waaronder de invoering
van mogelijkheden voor sportbeoefening voor alle generaties, worden genoemd als
hoofdprioriteit. Het plan is ook gericht op de “versterking van het herstel en de
crisisbestendigheid van de sportsector tijdens en in de nasleep van de COVID-19-
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pandemie”. Andere belangrijke actieterreinen zijn de prioriteit die wordt gegeven aan
vaardigheden en kwalificaties in de sport door middel van uitwisselingen van beste
praktijken en het opbouwen van kennis, de bescherming van integriteit en waarden,
alsmede de sociaaleconomische en de milieudimensie van sport en de bevordering van
gendergelijkheid. De EU streeft er ook naar het percentage vrouwen in leidinggevende
functies en als coach te verhogen, gelijke voorwaarden voor alle atleten te bevorderen
en de media-aandacht voor vrouwen in de sport te vergroten.
In overeenstemming met de groene transitie van de EU is ook “groene sport” een
prioriteit. Het plan stelt de ontwikkeling voor van een gemeenschappelijk kader met
gezamenlijke toezeggingen, met het oog op het Europees klimaatpact. Verder wordt
nadruk gelegd op innovatie en digitalisering in alle terreinen van de sector sport.
4. De COVID-19-pandemie en sport
Op 22 juni 2020 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan de conclusies over de
impact van de COVID-19-pandemie op de sportsector, en stelde daarin verschillende
maatregelen voor het herstel van deze sector voor. In dit document werd aangegeven
dat de hele sector zwaar is getroffen, ook in economische termen, omdat de pandemie
dramatische gevolgen heeft gehad voor sportactiviteiten op alle niveaus. De Raad
benadrukte dat op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau strategieën vastgesteld
moesten worden voor de hervatting van sportactiviteiten na de pandemie, om de
sportsector te ondersteunen en de belangrijke bijdrage van deze sector aan het welzijn
van de EU-burgers te kunnen behouden. De Raad moedigde de instellingen van de
EU onder meer aan de nationale inspanningen aan te vullen door financiële steun aan
de sector te verlenen via beschikbare EU-programma’s en -fondsen, zoals Erasmus
+, het Europees Solidariteitskorps, de fondsen in het kader van het cohesiebeleid
en de corona-investeringsinitiatieven (CRII, CRII+). Voorts benadrukte de Raad dat
een dialoog tussen de lidstaten en belanghebbenden moet worden gestimuleerd om
strategieën te bespreken waardoor sportactiviteiten op een veilige en, waar mogelijk,
gecoördineerde wijze kunnen worden hervat, en toekomstige crises kunnen worden
voorkomen, waardoor de veerkracht van de sportsector in de EU wordt vergroot.
Op 1 december 2020 hielden de EU-ministers van sport een conferentie over de
uitdagingen van het organiseren van internationale sportevenementen tijdens de
COVID-pandemie. Als gevolg van de pandemie wordt de bewegingsvrijheid van atleten
belemmerd door uiteenlopende en voortdurend veranderende nationale regels op het
gebied van tests, quarantaine en andere gezondheidsgerelateerde kwesties. Op de
conferentie bleek de noodzaak van verdere uitwisseling en samenwerking op EU-
niveau in de sportsector.
Op 10 februari 2021 nam het Parlement een resolutie aan waarin het benadrukte
dat de lidstaten financiële, strategische en praktische steun moeten krijgen om te
voorkomen dat de pandemie blijvende gevolgen heeft voor de jeugd en de sport. In
de resolutie wordt benadrukt dat de financiële steun niet beperkt mag blijven tot grote
sportevenementen voor toeschouwers, en dat herstelmaatregelen van het grootste
belang zijn voor de amateursport. Voorts wordt de Commissie verzocht een Europese
aanpak te ontwikkelen om de negatieve gevolgen van de pandemie voor de sportsector
aan te pakken.
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B. Actieprogramma’s
1. Erasmus+
Sport maakt integraal deel uit van Erasmus+, het programma voor acties van de EU op
het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Op 12 december 2020 bereikten
het Parlement en de Raad een voorlopig akkoord over het voorstel van de Commissie
betreffende het toekomstige Erasmus+-programma (2021-2027). In het akkoord werd
benadrukt dat het belangrijk is een Europese dimensie in de sport te bevorderen die
complementair moet zijn aan en moet stroken met het werkplan van de EU voor sport
(2021-2024), en werd de financiering voor sport opgetrokken tot 1,9 % van de totale
begroting van het programma. De Raad bepaalde zijn standpunt in eerste lezing op
13 april 2021 en het Parlement nam de tekst in tweede lezing aan tijdens de plenaire
vergadering van 18 mei 2021.
Het bevorderen van “de leermobiliteit van sportpersoneel, en van samenwerking,
kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van de sportorganisaties
en het sportbeleid” werd benadrukt als een van de drie hoofddoelstellingen van het
nieuwe programma Erasmus+. De acties ter verwezenlijking van deze doelstelling
omvatten onder meer de bevordering van de mobiliteit, met name van het personeel
in de breedtesport, en de uitbreiding van de virtuele leermogelijkheden, het opzetten
van partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van beste praktijken, met
inbegrip van kleinschalige partnerschappen, de bevordering van een ruimere en meer
inclusieve toegang tot het programma, en de ondersteuning van sportevenementen
zonder winstoogmerk die thema’s onder de aandacht brengen die van belang zijn voor
de breedtesport.
2. Europese week van de sport
In zijn resolutie van februari 2012 over de Europese dimensie van de sport stelde het
Parlement voor het eerst voor om in de hele EU een “Europese dag van de sport”
in te stellen. In september 2015 is de Europese Week van de Sport (EWOS) van
start gegaan, met als doel sport en lichaamsbeweging in heel Europa op nationaal,
regionaal en lokaal niveau te bevorderen en de Europese burgers aan te moedigen
een betere, gezondere levensstijl op te bouwen. Uit een in 2018 gehouden enquête
van Eurobarometer bleek dat 59 % van alle Europeanen nooit, of slechts bij hoge
uitzondering, aan sport doen. Dit is niet alleen slecht voor hun gezondheid en welzijn,
maar ook voor de economie, omdat dit leidt tot hogere kosten voor de gezondheidszorg,
een verlies aan productiviteit op de werkplek en verminderde inzetbaarheid op de
arbeidsmarkt.
Sinds 2017 wordt de EWOS tussen 23 en 30 september in heel Europa gehouden,
waarbij de lidstaten en partnerlanden een breed scala aan activiteiten en evenementen
organiseren. In 2020 namen, ondanks de COVID-19-pandemie, 42 landen deel en
vonden 32 617 evenementen plaats. Om iets te doen aan het effect dat beperkende
maatregelen kunnen hebben op sport en lichaamsbeweging, heeft de Commissie
bovendien de campagne #BeActiveAtHome ontwikkeld.
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3. Sport en migranten
Voor de EU is bij de integratie in de samenleving een belangrijke rol weggelegd
voor sport. Sport brengt mensen bij elkaar, draagt bij aan het opbouwen van
gemeenschappen en aan het tegengaan van xenofobie en racisme, waardoor het
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de integratie van migranten in de EU. In
september 2016 heeft de Commissie een studie gepubliceerd waarin wordt onderzocht
hoe sport de integratie van migranten in Europa ondersteunt en waarin goede
praktijken in de EU in kaart worden gebracht. De Commissie ondersteunt ook projecten
en netwerken voor maatschappelijke integratie van migranten door middel van de
Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en het Erasmus+-programma. Er
worden ook projecten door de EU gefinancierd zoals het European Sport Inclusion
Network (Espin), Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe (SIVSCE)
en Fairplay.
Voetbal speelt een essentiële rol bij maatschappelijke integratie door middel van de
betrokkenheid van verenigingen van voetballers (zoals het project Show Racism the
Red Card) of bestuursorganen zoals de Unie van Europese Voetbalbonden (UEFA),
die de EU geholpen heeft bij het in kaart brengen van activiteiten van leden ter
ondersteuning van de maatschappelijke integratie van migranten.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Binnen het Parlement is de Commissie cultuur en onderwijs (CULT) bevoegd voor de
ontwikkeling van een Europees sportbeleid. Het Parlement erkent dat er een groeiende
noodzaak is dat de EU zich, met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel,
bezighoudt met sportzaken aangezien sport op zich een belangrijk maatschappelijk
fenomeen en een collectief goed is. In 2012 heeft het Parlement een resolutie
aangenomen over de Europese dimensie van sport. Dit verslag heeft de weg
vrijgemaakt voor de Europese Week van de sport. Het Parlement participeert ook in
inspanningen ter bevestiging van het maatschappelijk belang van sport. Bovendien
heeft het Parlement in meerdere resoluties aandacht besteed aan de kwesties
“gendergelijkheid in sport” en “actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties”.
De belangrijke rol van sport wordt ook vermeld in de resolutie van 2016 over
vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt, waarin de belangrijke
rol van sport wordt benadrukt als instrument om de sociale en interculturele dialoog
te bevorderen door positieve contacten te leggen tussen de plaatselijke bevolking en
vluchtelingen en asielzoekers.
De Subcommissie mensenrechten (DROI) van het Parlement heeft regelmatig
gesproken over mensenrechten in de context van grote sportevenementen die
worden georganiseerd in landen als Rusland (Olympische Winterspelen 2014),
Brazilië (wereldkampioenschap voetbal 2014, Olympische Zomerspelen 2016), en
Qatar (wereldkampioenschap voetbal 2022). Na een eerste hoorzitting over sport
en mensenrechten, die was gewijd aan de situatie van arbeidsmigranten in
Qatar in februari 2014, werd in 2015 samen met de Commissie CULT een
gezamenlijke hoorzitting gehouden over mensenrechtenschendingen in verband met
grote sportevenementen.
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Het Parlement is bijzonder actief in de strijd tegen wedstrijdvervalsing en corruptie
in de sport, en heeft hierover in maart 2013 een resolutie aangenomen. Dit werd
gevolgd door een resolutie van juni 2015 over onthullingen over corruptiezaken op
hoog niveau bij de FIFA en een resolutie van februari 2017 over een geïntegreerde
aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit.
Tijdens de plenaire vergadering in juli 2016 heeft de commissie CULT een mondelinge
vraag ingediend aan de Commissie over wedstrijdvervalsing, waarin wordt verzocht
om alles in het werk te stellen voor de ratificatie door de Raad van het Verdrag inzake
de beïnvloeding van sportcompetities. In zijn antwoord benadrukte de commissaris
dat de Commissie het verdrag steunt als een waardevol instrument in de strijd tegen
wedstrijdvervalsing, aangezien dit verdrag een solide basis biedt voor pan-Europese
coördinatie en samenwerking bij deze strijd. Om ervoor te zorgen dat het verdrag in de
EU in werking treedt is het echter nodig dat de lidstaten samenwerken om dit bereiken.
Het Parlement onderkent ook het belang van sport voor toerisme, en herinnert aan
de belangrijke rol van sportactiviteiten om de Europese regio’s aantrekkelijk te maken
voor toeristen, en wijst op de mogelijkheden die ontstaan door het reizen van atleten
en toeschouwers naar sportevenementen, die toeristen naar de meest afgelegen
gebieden kunnen lokken.
In zijn amendementen op het voorstel van de Commissie voor het Erasmus+-
programma 2021-2027 stelt het Parlement een wijziging in de besteding van de
middelen van Erasmus+ voor, om ervoor te zorgen dat meer jonge sporters en coaches
aan mobiliteitsregelingen kunnen deelnemen. Het akkoord tussen het Parlement en
de Raad over het nieuwe programma Erasmus+ werd door de commissie CULT
goedgekeurd tijdens haar vergadering van 11 januari 2021. Op 10 mei 2021 stemde
de commissie CULT voor het aanbevelen van goedkeuring van de tekst, die formeel
op de plenaire vergadering van 18 mei 2021 werd aangenomen.
Op 23 november 2021 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over het
sportbeleid van de EU: beoordeling en mogelijke verdere stappen. In het verslag pleiten
de leden van het Europees Parlement voor:
— een Europees sportmodel dat aansluit bij de door de EU onderschreven waarden

van solidariteit, duurzaamheid, inclusiviteit, open competitie en eerlijkheid;

— meer geld van topsport naar amateursport;

— betere regelgeving op het gebied van spelerstransfers;

— meer gendergelijkheid en -integratie met betrekking tot salaris en zichtbaarheid;

— een betere bescherming van kinderen tegen misbruik en pesterijen in de sport;

— het bevorderen van een actieve leefstijl voor de burgers van de EU, onder meer
door het aantal uren dat op school aan lichamelijke opvoeding wordt besteed, te
verhogen.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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