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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om hvidbog om idræt
(2007/2261(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til hvidbogen om idræt (KOM(2007)0391),

– der henviser til Helsinki-rapporten og Nice-erklæringen fra december 2000 om sportens 
egenart og dens samfundsmæssige betydning i Europa,

– der henviser til det britiske formandskabs initiativ vedrørende europæisk fodbold, der 
førte til udarbejdelsen af rapporten "Independent European Sport Review 2006" (en 
uafhængig rapport om europæisk idræt 2006),

– der henviser til EF-Domstolens og Retten i Første Instans' retspraksis og Kommissionens 
afgørelser i spørgsmål vedrørende idræt,

– der henviser til sin beslutning af 13. juni 1997 om Den Europæiske Unions rolle på 
sportsområdet1 og beslutning af 5. juni 2003 om kvinder og sport2,

– der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om professionel fodbolds fremtid i 
Europa,

– der henviser til sin beslutning af 13. november 2007 om sportens rolle i forhold til 
uddannelse3,

– der henviser til sin beslutning af 14. april 2005 om doping i sportsverdenen4,

– der henviser til den internationale antidopingkodeks fra 2003 og den forestående revision 
af denne kodeks (World anti-doping Code (2003)),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og til udtalelser fra 
Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

A. der henviser til, at idrætten står over for nye trusler og udfordringer, såsom kommercielt 
pres, udnyttelsen af unge sportsudøvere, doping, racisme, vold, korruption og 
hvidvaskning af penge,

                                               
1 EFT C 200 af 30.6.1997, s. 252.
2 EUT C 68 E af 18.3.2004, s. 605.
3 P6_TA-(2007)0503.
4 EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 590.
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B. der henviser til, at der bør opstilles strategiske mål for idrættens rolle i EU, idet man 
klarlægger anvendelsen af fællesskabsretten på sportsområdet, og at der bør træffes langt 
flere idrætsrelaterede foranstaltninger på EU-plan,

C. der henviser til, at manglen på motion kraftigt øger antallet af tilfælde med fedme og 
kroniske lidelser, såsom hjertekarsygdomme og sukkersyge, og at resultaterne af 
manglende motion belaster medlemsstaternes sundhedsbudgetter,

D. der henviser til, at doping undergraver princippet om åben og fair konkurrence, idet den 
lægger et urimeligt pres på sportsudøverne,

E. der henviser til, at uddannelsessystemerne for talentfulde unge sportsfolk bør være åbne 
for alle, og at de ikke må føre til forskelsbehandling på grundlag af nationalitet mellem 
EU-borgere,

F. der henviser til, at alle borgere bør have adgang til idræt, og at man derfor bør undersøge 
de særlige behov, der gør sig gældende for visse samfundsgrupper, såsom handicappede, 
indvandrere og personer, der kommer fra mindre privilegerede forhold,

G. der henviser til, at idræt vedrører alle borgere uanset køn, race, alder, handicap, religion, 
seksuel orientering og social eller økonomisk baggrund, og at EU gentagne gange har 
fordømt alle former for vold, racisme og fremmedhad,

H. der henviser til, at det med den internationale antidopingkodeks fra 2003 lykkedes at 
opstille normer for harmonisering af de nationale lovgivninger over hele verden samt den 
forestående revision heraf,

I. der henviser til, at idrætten kan bidrage til at nå Lissabon-målene om vækst og 
beskæftigelse, at den kan bruges som redskab til lokal- og regionaludvikling samt 
udvikling af landdistrikter, samt at den har synergieffekter, der kan medvirke til udvikling 
af turismen gennem opgradering af infrastrukturerne og skabelse af partnerskaber til 
finansiering af sports- og fritidsanlæg,

J. der henviser til, at sportsorganisationerne har mange indtægtskilder, såsom f.eks. 
medlemskontingent og billetsalg, reklame og sponsorering, medierettigheder, omfordeling 
af indtægter inden for forbundene, merchandising, offentlige tilskud mv.,

K. der henviser til, at medlemsstaterne ikke klart har defineret begrebet idræt og ikke har 
specificeret, hvorvidt der er tale om en tjenesteydelse af almen interesse, således at 
økonomiske begunstigelser er berettigede (f.eks. skattelettelser),

L. der henviser til, at sport er omfattet af konkurrenceretten og bestemmelserne vedrørende 
det indre marked, i det omfang der er tale om økonomisk virksomhed, og at den også er 
omfattet af andre EU-retlige principper, såsom forbuddet imod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet og mænds og kvinders ligestilling på arbejdsmarkedet,

M. der henviser til, at udviklingen af et virkeligt europæisk spillermarked og stigningen i 
spillernes lønninger inden for visse idrætsgrene har øget spilleragenternes aktiviteter,



PR\696668DA.doc 5/11 PE398.399v01-00

DA

N. der henviser til, at sportssektoren er præget af en kraftig internationalisering, og at dette 
har medført, at korruptionen i sektoren ofte har grænseoverskridende karakter, og at 
korruptionsproblemer, der har antaget europæisk omfang, skal bekæmpes på europæisk 
plan,

O. der henviser til, at licensordningerne skal sikre, at alle klubber overholder de samme 
grundregler for økonomisk forvaltning og åbenhed, og at disse ordninger skal være 
forenelige med konkurrencereglerne og reglerne for det indre marked, og at de ikke må 
række ud over, hvad der er nødvendigt for at forfølge et legitimt mål med hensyn til 
idrættens organisering og afvikling,

P. der henviser til, at senderettigheder er hovedindtægtskilde for den professionelle sport i 
Europa, og at medierettigheder til sportsbegivenheder modsat er en vigtig indholdskilde 
for mange medieoperatører,

Idrættens sociale rolle

1. opfordrer medlemsstaterne til med henblik på bekæmpelse af doping at udvikle 
partnerskaber mellem deres retshåndhævende myndigheder, de instanser, der er 
akkrediteret af Det Internationale Dopingagentur, og Interpol for hurtigt og sikkert at 
udveksle oplysninger om nye dopingstoffer og -metoder;

2. tilskynder medlemsstaterne til at behandle handel med ulovlige dopingstoffer på lige fod 
med narkohandel og til at tilpasse deres nationale lovgivning i dette øjemed;

3. anbefaler medlemsstaterne at anerkende nødvendigheden af, at unge sportsudøvere sikres 
mulighed for at tage en uddannelse sideløbende med sportskarrieren, og at der stilles 
lokale uddannelsescentre af høj kvalitet til rådighed, for at beskytte deres etiske, 
uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige interesser;

4. anbefaler medlemsstaterne at udnytte idrættens potentiale mere effektivt gennem skabelse 
af nye arbejdspladser samt økonomisk vækst og genopretning, især i ugunstigt stillede 
områder;

5. opfordrer medlemsstaterne til i stigende grad at justere deres idrætsinfrastruktur, så den 
tager højde for behovene hos mennesker, især børn, med handicap;

6. bifalder Kommissionens hensigt om at indarbejde kønsaspektet i alle sine sportsrelaterede 
aktiviteter og herunder navnlig fokusere på adgangen til idræt for indvandrerkvinder og 
kvinder fra etniske minoriteter, kvinders adgang til stillinger med beslutningskompetence 
inden for idræt og mediernes dækning af kvinder inden for idræt;

7. opfordrer medlemsstaterne til med henblik på at forebygge og bekæmpe episoder med 
vold, racisme og fremmedhad under sportsbegivenheder at fremme udveksling af bedste 
praksis og operativ information om potentielt farlige supportere mellem 
politimyndighederne og myndighederne på idrætsområdet;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, når de drøfter idrætsområdet inden for 
rammerne af EU's udviklingspolitikker, til at udvikle partnerskaber med de eksisterende



PE398.399v01-00 6/11 PR\696668DA.doc

DA

FN-programmer samt programmer, der styres af medlemsstaterne, de lokale myndigheder 
og private organisationer;

9. bifalder Kommissionens afgørelse om at fremme grønne indkøb som led i den politiske 
dialog med medlemsstaterne og andre berørte parter;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til officielt at optage idrætten i den nye 
reformerede traktat for at skabe en sammenhængende europæisk politik på dette område;

Idrættens økonomiske aspekter

11. opfordrer medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på håndhævelse af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder i forbindelse med kommerciel kommunikation, varemærker og 
billed- og medierettigheder, for således at beskytte idrættens økonomiske værdi; 
understreger, at det ligeledes er vigtigt, at modtagerne sikres mulighed for at få 
fjernadgang til sportsbegivenheder på tværs af grænserne i EU;

12. giver udtryk for sin bekymring over den eventuelle liberalisering af markedet for 
hasardspil og lotterier, eftersom de statslige eller statskontrollerede hasardspil- og 
lotteritjenester vil kunne skades af konkurrencen, og fordi den økonomiske støtte til 
sporten og især amatørsporten derved vil falde;

13. anser det for væsentligt at anerkende den særlige karakter af de idrætsorganisationer, der 
ikke arbejder med gevinst for øje, og fastholder, at der i fællesskabsretten bør tages 
hensyn til forskellen mellem sportsorganisationer, der ikke arbejder med gevinst for øje, 
og organisationer, der tilstræber fortjeneste;

Idrættens organisation

14. er enigt med Kommissionen i, at de fleste udfordringer kan tackles ved selvregulering 
med respekt for principperne for gode styreformer, forudsat at det sker i 
overensstemmelse med EU-retten, og opfordrer Kommissionen til at træffe 
foranstaltninger, hvor den finder det nødvendigt;

15. opfordrer medlemsstaterne til via deres nationale lovgivning at sikre, at alle regler om 
spillertransfer er i overensstemmelse med fællesskabsretten;

16. opfordrer UEFA og FIFA til i deres vedtægter at sikre retten til at gå til de nationale
domstole, men anerkender dog, at princippet om selvregulering er gældende og begrunder 
den europæiske sportsmodels strukturer og de grundlæggende principper for 
tilrettelæggelsen af kampene;

17. mener, at pengetransaktionerne på grund af de store kapitalbevægelser ved spillertransfer 
bør afvikles direkte mellem de berørte parter, og er enigt i Kommissionens forslag om, at 
systemet alt efter, hvilken idrætsgren det drejer sig om, bør drives af den relevante 
europæiske sportsorganisation eller via nationale informations- og kontrolsystemer i 
medlemsstaterne;

18. misbilliger dårlig praksis i forbindelse med visse agenters aktiviteter, som har ført til 
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korruption, hvidvaskning af penge og udnyttelse af mindreårige spillere, idet det mener, at 
en sådan praksis skader idrætten som helhed;

19. understøtter offentlig-private partnerskaber mellem repræsentanter for interesser på 
sportsområdet og de korruptionsbekæmpende myndigheder, som vil bidrage til udvikling 
af effektive forebyggende og repressive strategier til korruptionsbekæmpelse;

20. anbefaler medlemsstaterne at finde en fælles praksis for salg af medierettigheder, så det 
ikke kun er de store klubber, der får gevinst ud af det, og anerkender betydningen af en 
retfærdig omfordeling af indtægterne mellem sportsklubber, selv de mindste, samt mellem 
den professionelle sport og amatørsporten;

21. mener, at kollektivt salg af rettigheder kan være vigtigt for en omfordeling af indkomster 
og dermed kan bidrage til at fremme solidariteten inden for idrætten;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til de europæiske og internationale 
idrætssammenslutninger.
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BEGRUNDELSE

A. Sportens sociale rolle

Idrætten udgør et væsentligt socialt gode og har stor social betydning. For mange er den en af 
de vigtigste fritidsaktiviteter, hvad enten de selv deltager eller bare følger med i 
sportsbegivenheder.

De fordele, vi kan drage af sporten, kan direkte overføres til livet i dagligdagen. Til disse 
fordele hører ansvarsbevidsthed, solidaritet, tolerance, fair play, team spirit og samtidig 
respekten for andre. Sporten fremmer EU-borgernes aktive deltagelse i samfundet og dermed 
et aktivt medborgerskab.

Generelt har manglen på fysisk aktivitet negative følger for EU-borgernes sundhed, idet den 
blandt andet fører til flere tilfælde af overvægt, fedme og visse kroniske sygdomme, såsom 
hjertekarsygdomme og sukkersyge. Et yderligere aspekt af disse negative følger er, at denne 
mangel på motion belaster medlemsstaternes sundhedsbudgetter og deres økonomi generelt.

I dag er idrætten underlagt og bør være underlagt den gældende fællesskabsret. Alle 
sportsforbunds vedtægter bør derfor overholde fællesskabsretten. EU-politikkerne influerer 
allerede betragteligt og i stigende grad på adskillige områder inden for idrætten. 
Kommissionen opfordres til at foreslå nye fællesskabsforanstaltninger på sportsområdet. Den 
nye reformerede traktat bør derfor skabe de nødvendige forudsætninger for, at Kommissionen 
kan foreslå de fornødne aktioner. Enhver foranstaltning, som Kommissionen foreslår, bør 
være baseret på den sociale dialog med de forskellige berørte parter.

Der foreligger i dag en handlingsplan med titlen "Pierre de Coubertin", den franske baron, der 
var initiativtageren bag De Olympiske Lege og fortaler for principperne om fair play, fred og 
forsoning mellem folkene. Denne handlingsplan indeholder konkrete forslag til yderligere 
fællesskabsforanstaltninger. "Sport er alle menneskers fælles arv og kan på ingen måde 
erstattes", som Pierre de Coubertin sagde. Pierre de Coubertin-handlingsplanen indeholder 53 
konkrete foranstaltninger, som Kommissionen vil gennemføre og fremme.

EU-borgernes deltagelse i sportsaktiviteter

Alle EU-borgere bør have adgang til sport uanset køn, alder, handicap, religion og 
overbevisninger, seksuel orientering og social eller økonomisk baggrund.

Hvad angår amatørsporten, vil anerkendelsen heraf på grundlag af klubber, der ikke arbejder 
med gevinst for øje, tilskynde til aktivt medborgerskab. Amatørsporten udvikles hovedsagelig 
i skoler og læreanstalter men også gennem visse sportsklubber. Derfor har amatørsporten også 
pædagogisk betydning. Medlemsstaterne bør derfor støtte sportsuniversiteter finansielt med 
henblik på udvikling af forskningsprogrammer inden for idrætsforskning samt fremme af 
sportsvidenskab.

Derimod bør staten ikke være sponsor for professionel sport, men den bør fastsætte reglerne 
herfor og sørge for, at disse regler nøje overholdes. Staten bør ligeledes skabe incitamenter og 
skabe forudsætningerne for, at "sportsbegivenhedsindustrien" kan fungere optimalt, altid 
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inden for rammerne af den frie markedsøkonomi.

Man bør endvidere i særlig grad rette opmærksomheden mod professionelle sportsudøvere, 
hvis liv ikke er nemt, og hvis professionelle karriere er temmelig kort. Vi bør tage hensyn til 
de intense og udmattende forberedelsesfaser, som sportsudøverne skal igennem, og deres 
krævende program, som ofte belaster deres sundhed.

Voldsepisoder under sportsbegivenheder og doping

Ved afholdelse af sportsbegivenheder er medlemsstaterne ansvarlige for forebyggelse og 
bekæmpelse af tilfælde med vold, racisme og fremmedhad. Udveksling af bedste praksis og 
operativ information om potentielt farlige supportere mellem politimyndighederne og 
myndighederne på idrætsområdet ville være et væsentligt skridt i retning af at nå dette mål.

Den hårde konkurrence kræver en stor indsats og disciplin og hænger umiddelbart sammen 
med dopingfænomenet. Doping undergraver princippet om åben og fair konkurrence. I 
kampen mod doping skal der på europæisk plan både lægges vægt på retshåndhævelsen og på 
sundhed og forebyggelse. I kampen mod doping bør vi støtte Kommissionens henstilling 
gående ud på, at handel med ulovlige dopingstoffer skal bekæmpes på lige fod med 
narkohandel. Endvidere bør medlemsstaterne sikre, at unge sportsudøvere er bedre 
informerede og mere bevidste om dopingstoffer, receptpligtig medicin, der kan indeholde 
dopingstoffer, og deres indvirkning på sundheden.

Endelig bør der lægges særlig stor vægt på kvinders rolle inden for sport. Ligestillingsaspektet 
bør integreres i alle sportsrelaterede aktiviteter, idet især fokuseres på adgangen til idræt for 
indvandrerkvinder og kvinder fra etniske minoriteter, kvinders adgang til stillinger med 
beslutningskompetence inden for idræt og mediernes dækning af kvinder inden for idræt. I 
øvrigt spiller kvinder en væsentlig rolle, hvad angår adgang til sportsaktiviteter for mennesker 
med handicap. Sårbare grupper, såsom mennesker med handicap, bør beskyttes, og deres 
adgang til sportsaktiviteter bør lettes ved, at medlemsstaterne skaber de passende 
infrastrukturer.

Idrættens økonomiske aspekter

Idræt er en dynamisk og hurtigt voksende sektor, som kan bidrage til at nå Lissabon-målene 
om vækst og beskæftigelse. Ifølge en undersøgelse, som det østrigske formandskab forelagde 
i 2006, skabte sport en værditilvækst på 407 mia. EUR i 2004 - svarende til 3,7 % af EU's 
BNP - og beskæftigelse til 15 millioner mennesker eller 5,4 % af arbejdsstyrken. Idrættens 
bidrag bør gøres mere synligt og fremmes i EU's politikker.

Det, at der i de 27 medlemsstater mangler en klar definition af begrebet idræt, har også skabt 
tomrum af økonomisk art. For eksempel har medlemsstaterne ikke klart defineret begrebet 
idræt, og de har ikke tydeliggjort, om der er tale om en tjenesteydelse af almen interesse eller 
ej, hvilket ville berettige til økonomiske begunstigelser, såsom f.eks. skattelettelser.

Udvikling af en europæisk statistisk metode til at måle idrættens økonomiske betydning som 
basis for de nationale idrætsstatistikker ville med tiden kunne føre til et europæisk 
satellitregnskab for idræt. Dette ville kunne hjælpe os med at undersøge de forskellige 
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områder, hvorpå sporten har økonomisk indvirkning, såsom f.eks. turismesektoren, bygge- og 
anlægssektoren og beskæftigelsen.

Hvad angår finansiering af idrætsorganisationer, findes der mange indtægtskilder, herunder 
f.eks. medlemskontingent og billetsalg, reklame og sponsorering, medierettigheder, 
omfordeling af indtægter inden for forbundene, merchandising, offentlige tilskud mv. En stor 
indtægtskilde for især amatørsporten er dog hasardspil. Det er derfor vigtigt at fastholde 
statsmonopolet i denne sektor for at sikre finansieringen af idræt og kultur.

En anden økonomisk udfordring, som vi skal tage i betragtning, vedrører de 
sportsorganisationer, der ikke arbejder med gevinst for øje, og hvad der hovedsagelig 
karakteriserer de tjenesteydelser, som leveres af disse organisationer. Kommissionen har 
forpligtet sig til i fællesskab med medlemsstaterne at identificere de grundlæggende 
udfordringer, som idrætsorganisationer, der ikke arbejder med gevinst for øje, står over for, 
eftersom antallet af personer, der dyrker sport individuelt og ikke i foreninger eller inden for 
rammerne af nogen organiseret struktur, er stadig stigende, hvilket betyder et mindre 
rekrutteringsgrundlag for frivillige til amatøridrætsklubberne.

Idrættens organisering

I den politiske debat om sporten i Europa tillægges den såkaldte "europæiske idrætsmodel" 
ofte stor betydning. Den økonomiske og sociale udvikling i de fleste medlemsstater, såsom 
øget kommercialisering, trængte offentlige finanser, vækst i antallet af udøvere og stagnation i 
antallet af frivillige, har ført nye udfordringer med sig for idrættens organisering i Europa.

Den europæiske idræts særlige kendetegn kan betragtes ud fra to forskellige synsvinkler: a) de 
særlige forhold, der kendetegner idrætsaktiviteter og regler og b) de særlige forhold, der 
kendetegner idrættens struktur (sportsorganisationernes uafhængighed og mangfoldighed,
idrættens organisering på landsplan og princippet om ét enkelt forbund pr. idrætsgren osv.).

Idrættens organisering og konkurrencernes afvikling på landsplan er en del af den europæiske 
idrætsmodels historiske og kulturelle baggrund og stemmer overens med de europæiske 
borgeres ønsker. Specielt landshold spiller en vigtig rolle ikke kun for identiteten, men også 
for at sikre solidaritet med breddeidrætten.

De europæiske idrætsstrukturer er på grund af den organiserede idræts særlige kendetegn som 
regel ikke så veludviklede som idrætsstrukturerne på nationalt og internationalt plan. Desuden 
er europæisk idræt organiseret efter kontinentale strukturer, så hele Europa og ikke kun EU-
27 er omfattet.

Den Europæiske Union anerkender sportsorganisationernes og de repræsentative strukturers 
(f.eks. professionelle ligaers) uafhængighed. For at der kan foregå en bedre og mere effektiv 
dialog, vil det dog være nødvendigt med en vis regulering på EU-plan.

Kommissionen har bekræftet, at den accepterer begrænsede og rimelige restriktioner for 
princippet om fri bevægelighed, særlig med hensyn til: a) retten til at udvælge nationale 
atleter til konkurrencer mellem landshold, b) behovet for at begrænse deltagerantallet ved en 
konkurrence og c) fastsættelsen af transferfrister for spillere inden for holdsport.
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Spilleragenter

Udviklingen af et virkelig europæisk spillermarked og stigningen i spillernes lønninger inden 
for visse idrætsgrene har øget spilleragenternes aktiviteter, idet spillere også gør brug af deres 
tjenester, når de skal forhandle og indgå kontrakter. Den høje grad af internationalisering af 
sportssektoren har medført, at korruptionen inden for denne sektor har antaget 
grænseoverskridende karakter, og korruptionsproblemerne på europæisk plan skal også 
bekæmpes på europæisk plan. De negative fænomener i forbindelse med sport er forsvindende 
i forhold til de fordele, sporten indebærer. Vi bør derfor i fællesskab bekæmpe disse 
fænomener og tydeliggøre sportens merværdi.

Medier

Senderettigheder er i dag hovedindtægtskilde for den professionelle sport i Europa, og modsat 
er medierettigheder til sportsbegivenheder en vigtig indholdskilde for mange medieoperatører.

Europa-Parlamentet anbefaler medlemsstaterne at finde frem til en fælles praksis for salg af 
medierettigheder, så det ikke kun er de store klubber, der får alle fordele heraf. Det 
anerkender betydningen af en retfærdig omfordeling af indtægterne mellem sportsklubberne 
(også de mindste) og mellem amatørsport og professionel sport. Desuden kan kollektivt salg 
spille en væsentlig rolle for omfordelingen af indtægterne og dermed tjene som redskab for 
opnåelse af en større solidaritet mellem sportsudøverne.
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