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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om vitboken om idrott
(2007/2261(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av vitboken om idrott (KOM(2007)0391),

– med beaktande av Helsingforsrapporten från december 1999 och Niceförklaringen från 
december 2000 om de särskilda förhållanden som kännetecknar idrotten i Europa och dess 
sociala funktion,

– med beaktande av det brittiska ordförandeskapets initiativ om den europeiska fotbollen 
vilket resulterade i en oberoende studie av den europeiska idrotten som 
offentliggjordes 2006,

– med beaktande av den rättspraxis som har utvecklats av Europeiska gemenskapernas 
domstol, förstainstansrätten och kommissionens beslut i ärenden som berör idrott,

– med beaktande av sina resolutioner av den 13 juni 1997 om Europeiska unionens roll på 
idrottens område1 och den 5 juni 2003 om kvinnor och idrott2,

– med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2007 om framtiden för professionell 
fotboll i Europa,

– med beaktande av sin resolution av den 13 november 2007 om idrottens roll i 
utbildningen3,

– med beaktande av sin resolution av den 14 april 2005 om kampen mot dopning inom 
idrotten4,

– med beaktande av de internationella antidopningsreglerna från 2003 och den kommande 
översynen av dem,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning samt yttrandena 
från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
och från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-.../2007), och av följande skäl:

                                               
1 EGT C 200, 30.6.1997, s. 252.
2 EUT C 68 E, 18.3.2004, s. 605.
3 P6_TA(2007)0503.
4 EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 590.
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A. Idrotten står inför nya hot och utmaningar, t.ex. kommersiell press, utnyttjande av unga 
idrottsutövare, dopning, rasism, våld, korruption och penningtvätt.

B. Det bör göras en strategisk orientering av idrottens roll i EU, EU-rättens tillämpning på 
idrottsområdet bör förtydligas och det bör göras fler idrottsrelaterade insatser på EU-nivå.

C. Bristande fysisk aktivitet ökar förekomsten av övervikt, fetma och flera kroniska 
sjukdomar som t.ex. hjärt-kärlsjukdomar och diabetes och dessa följder belastar 
medlemsstaternas vårdbudget.

D. Dopning undergräver principen om öppen och rättvis tävlan och sätter en orimlig press på 
de professionella idrottsutövarna.

E. Utbildningsprogram för begåvade unga idrottsutövare – män och kvinnor – bör vara 
öppna för alla och får inte leda till diskriminering mellan EU-medborgare på grundval av 
medborgarskap.

F. Alla medborgare bör ha tillgång till idrott och vissa gruppers särskilda behov bör 
undersökas, t.ex. människor med funktionshinder, invandrare och människor med en 
mindre gynnad bakgrund.

G. Idrott berör alla medborgare, oavsett kön, ras, ålder, funktionshinder, religion, sexuell 
läggning och social eller ekonomisk bakgrund. EU har upprepade gånger fördömt alla 
former av våld, rasism och främlingsfientlighet.

H. Genom de internationella antidopningsreglerna från 2003 kunde en norm skapas för att 
harmonisera de nationella lagstiftningarna i hela världen. En översyn kommer att göras av 
dessa regler inom kort.

I. Idrott kan bidra till att Lissabonmålen om tillväxt och sysselsättning uppnås och kan 
dessutom användas som redskap för lokal- och regionalutveckling, stadsförnyelse eller 
utveckling av landsbygdsområdena. Idrott kan bidra till utvecklingen av turismen och kan 
främja en uppgradering av infrastrukturen och framväxten av nya partnerskap för att 
finansiera idrotts- och fritidsanläggningar.

J. Idrottsorganisationerna har många inkomstkällor, däribland medlemsavgifter och 
biljettförsäljning, annonsering och sponsring, medierättigheter, omfördelning av 
inkomster inom idrottsförbunden, merchandising, offentligt stöd osv.

K. Medlemsstaterna har inte gjort någon klar definition av begreppet idrott och de har inte 
beslutat om huruvida idrotten utgör en tjänst av allmänt intresse, vilket skulle göra det 
möjligt att ge idrotten vissa ekonomiska fördelar (skattelättnader t.ex.).

L. Konkurrensrätt och bestämmelser för den inre marknaden gäller för idrott i den 
utsträckning den utgör ekonomisk verksamhet. Idrotten omfattas även av andra viktiga 
aspekter inom EU-lagstiftningen, till exempel förbudet mot diskriminering på grund av 
medborgarskap, bestämmelserna om unionsmedborgarskap och jämställdhet inom 
anställning.



PR\696668SV.doc 5/11 PE398.399v01-00
Extern översättning

SV

M. Utvecklingen av en verklig europeisk marknad för spelare och en högre nivå för betalning 
till spelare inom somliga idrottsgrenar har lett till att spelaragenter blivit mer verksamma.

N. Eftersom sektorn är starkt internationaliserad är korruptionen inom idrott ofta 
gränsöverskridande. Korruptionsproblem som omfattar EU som helhet måste angripas på 
gemenskapsnivå.

O. Licenssystemet har som mål att se till att alla klubbar efterlever samma grundläggande 
regler om ekonomisk förvaltning och öppenhet, och måste vara förenliga med 
bestämmelserna om konkurrens och den inre marknaden och får inte gå utöver det som är 
nödvändigt för att uppnå det legitima målet i samband med korrekt organisation och 
utövande av idrott.

P. Medierättigheter har blivit den främsta inkomstkällan för den professionella idrotten i 
Europa, samtidigt som medierättigheterna till idrottsevenemang har blivit en betydande 
källa till innehåll för många medieoperatörer. 

Idrottens roll i samhället

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa dopningen genom att inrätta 
partnerskap mellan de rättsvårdande myndigheterna, de laboratorier som är ackrediterade 
av Internationella antidopningsbyrån (WADA) och Interpol för att utbyta information om 
nya dopningsmedel och dopningsmetoder snabbt och säkert.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att behandla handel med illegala 
dopningmedel på samma sätt som olaglig narkotikahandel och att anpassa sin nationella 
lagstiftning i detta syfte.

3. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att erkänna behovet av att sörja för 
att unga idrottsutövare får möjlighet att gå en annan utbildning samtidigt med 
idrottskarriären, och att det finns lokala utbildningscentrum av hög kvalitet för att skydda 
deras intressen vad gäller välbefinnande, utbildning och yrkesliv.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att mer effektivt utnyttja idrottens 
potential att skapa sysselsättning, gynna ekonomisk tillväxt och återvitalisering, särskilt i 
områden med sämre förutsättningar.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka arbetet med att anpassa 
idrottsinfrastrukturen till behoven hos funktionshindrade, framför allt barn med 
funktionshinder, så att de får tillgång till idrott.

6. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen uttrycker sin vilja att integrera 
jämställdhetsfrågor i all sin idrottsrelaterade verksamhet och att särskilt fokusera på 
tillträdet till idrott för invandrarkvinnor och kvinnor från etniska minoriteter, kvinnors 
tillgång till beslutsfattande ställningar inom idrott och mediernas täckning av kvinnor 
inom idrott.
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7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utbyta bästa metoder och operativ 
information om potentiellt farliga supportrar mellan polismyndigheter och 
idrottsmyndigheter för att förebygga och bekämpa våld vid idrottsevenemang.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samordna sina 
insatser med FN:s, medlemsstaternas, de lokala myndigheternas och de privata 
organisationernas befintliga program när de granskar idrotten inom ramen för EU:s 
utvecklingspolitik.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att främja miljövänlig offentlig 
upphandling som en del av den politiska dialogen med medlemsstaterna och andra berörda 
parter.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att officiellt erkänna 
idrotten i det nya ändringsfördraget för att kunna utarbeta en samlad EU-politik inom detta 
område.

Idrottens ekonomiska aspekter

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lägga stor vikt vid respekten för 
immateriella rättigheter i marknadskommunikation, varumärken och bild- och 
medierättigheter för att skydda idrottsekonomin, och betonar att det också är viktigt att 
mottagarna garanteras möjlighet till tillgång på distans till gränsöverskridande 
idrottsevenemang inom EU.

12. Europaparlamentet uttrycker sin oro över en eventuell liberalisering av spel- och 
lotterimarknaden som skulle kunna leda till skadlig konkurrens för de spel- och 
lotteritjänster som drivs eller finansieras av staten och begränsa det ekonomiska stöd som 
dessa tjänster kan ge till idrotten – särskilt amatöridrotten.

13. Europaparlamentet anser att det är viktigt att erkänna idrottsorganisationernas särskilda 
ställning som ideella föreningar och att gemenskapslagstiftningen bör ta hänsyn till 
skillnaden mellan ideella organisationer och vinstdrivande företag.

Organisationen av idrott

14. Europarlamentet håller med kommissionen om att de flesta frågorna kan lösas genom 
självreglering med beaktande av principerna för god förvaltning och uppmanar 
kommissionen att vidta de åtgärder den anser vara nödvändiga i detta sammanhang.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anpassa sin nationella lagstiftning för 
att se till att gemenskapslagstiftningen följs i fråga om alla bestämmelser om 
spelarövergångar.

16. Europaparlamentet uppmanar Uefa och Fifa att i sina stadgar införa rätten att vända sig till 
vanliga domstolar, men erkänner att principen om självreglering är en realitet och 
legitimerar strukturen i den europeiska idrottsmodellen och de grundläggande principer 
som styr organisationen av idrottstävlingar.
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17. Europaparlamentet anser att på grund av de stora kapitalflöden som spelarövergångarna 
leder till bör finansiella transaktioner ske direkt mellan de berörda parterna och ställer sig 
bakom kommissionens förslag som går ut på att systemet ska skötas av det berörda 
europeiska idrottsförbundet eller av de nationella informations- och verifikationssystemen 
i medlemsstaterna.

18. Europaparlamentet tar avstånd från den olagliga verksamheten hos vissa agenter som har 
lett till korruption, penningtvätt och utnyttjande av minderåriga spelare och anser att 
denna verksamhet är skadlig för idrotten i allmänhet.

19. Europaparlamentet stöder offentlig-privata partnerskap mellan organisationer som 
företräder idrottsintressen och korruptionsbekämpande myndigheter som får i uppgift att 
bistå vid utarbetandet av effektiva förebyggande och repressiva strategier för att motverka 
sådan korruption.

20. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att komma överens om en gemensam 
praxis för försäljning av medierättigheter för att undvika att det bara är de stora klubbarna 
som kan dra nytta av detta och erkänner vikten av en rättvis fördelning av intäkterna 
mellan klubbarna, även till de allra minsta, samt mellan den professionella idrotten och 
amatöridrotten.

21. Europaparlamentet anser att en kollektiv försäljning av rättigheter kan vara av betydelse 
för omfördelningen av intäkter och bidra till att skapa större solidaritet inom idrotten.

0
0 0

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt medlemsstaterna, samt till de europeiska och internationella 
idrottsförbunden.
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MOTIVERING

A. Idrottens roll i samhället

Idrotten är en viktig tillgång och en social företeelse. För ett stort antal personer är idrotten till 
och med en av de viktigaste fritidssysselsättningarna, vare sig de deltar i idrottsevenemang 
eller nöjer sig med att följa dem.

Fördelarna med idrotten, bland annat värden som ansvar, solidaritet, tolerans, fair-play, 
laganda och respekt för andra, kan direkt överföras till vårt dagliga liv. Idrotten uppmuntrar 
Europeiska unionens medborgare att aktivt delta i samhället och bidrar till att främja ett aktivt 
medborgarskap.

Bristande fysisk aktivitet har dessutom en negativ inverkan på EU-medborgarnas hälsa 
eftersom det bidrar till övervikt, fetma och en rad kroniska sjukdomar som 
hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. En annan negativ konsekvens är att det belastar 
medlemsstaternas vårdbudget och ekonomi.

Eftersom gemenskapens regelverk i dag gäller – och ska tillämpas – på idrotten ska samtliga 
förbunds stadgar uppfylla gemenskapsrätten. EU:s politik på flera områden har redan i dag en 
stor och ständigt växande inverkan på ett stort antal idrottsområden. Eftersom kommissionen 
uppmanats att föreslå nya åtgärder på idrottsområdet bör det nya ändrade fördraget innehålla 
de förutsättningar som krävs för att institutionen ska kunna genomföra uppdraget. Samtliga 
åtgärder som kommissionen föreslår ska självfallet bygga på en social dialog med berörda 
parter.

I en handlingsplan med titeln ”Pierre de Coubertin”, som för tankarna till den franske baron 
som bidrog till att de olympiska spelen återupptogs, till fair-play och till fred och folkens 
försoning, sammanställs för närvarande konkreta förslag på åtgärder på gemenskapsnivå. 
Pierre de Coubertin underströk att ”idrott är en del av varje mans och kvinnas gemensamma 
arv och kan inte på något sätt ersättas”. Handlingsplanen innehåller 53 konkreta åtgärder som 
kommissionen kommer att genomföra eller stödja.

EU-medborgarnas deltagande i idrottsaktiviteter

Samtliga EU-medborgare ska ha tillgång till idrott oavsett kön, ras, ålder, funktionshinder, 
religion eller tro, sexuell läggning och social eller ekonomisk bakgrund.

Erkännande av amatöridrotten, som bedrivs av idrottsklubbar utan vinstsyfte, uppmuntrar till 
ett aktivt medborgarskap. Även om amatöridrotten utvecklas huvudsakligen i skolor och på 
universitet bygger dess utvidgning också på vissa idrottsklubbar. Vi tillmäter den därför även 
ett pedagogiskt värde. Det är också anledningen till att medlemsstaterna bör försöka ta fram 
finansiering åt de universitetsinstitutioner som specialiserat sig på idrottsyrken, så att 
särskilda forskningsprogram inom detta område kan utarbetas och bidra till bättre kunskaper 
om idrotten.
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Staten ska däremot inte finansiera professionell idrott utan enbart fastställa reglerna och se till 
att de genomförs och efterlevs korrekt. Staten bör även införa ekonomiska incitament och 
skapa de förutsättningar som krävs för att göra det möjligt för ”industrin som producerar 
idrottsevenemang” att expandera, dock fortfarande inom ramen för en fri marknadsekonomi.

Man bör även särskilt uppmärksamma professionella idrottsutövare som definitivt har en 
påfrestande tillvaro och vars karriär är relativt kort. Deras krävande träningsprogram 
genomförs i hög takt, vilket ofta får negativa konsekvenser för hälsan. Det får inte glömmas 
bort.

Våld vid idrottsevenemang samt dopning

Förebyggande och bekämpning av våld, rasism och främlingsfientlighet vid idrottsevenemang 
hör till medlemsstaternas ansvar. Utbyte av bästa praxis och användbar information om 
potentiellt farliga supportrar mellan polismyndigheterna och idrottsmyndigheterna skulle 
också innebära ett stort steg när det gäller att genomföra målsättningen.

Det hårda tävlingsklimatet kräver mycket stor ansträngning och disciplin, vilket ibland leder 
till dopning som undergräver principen om öppen och rättvis tävlan. På EU-nivå bör kampen 
mot dopningen innefatta åtgärder för att lagen ska efterlevas men också arbete med hälsa och 
förebyggande. När det gäller kampen mot dopning bör vi stödja kommissionens 
rekommendation att behandla handel med illegala dopningsmedel på samma sätt som olaglig 
narkotikahandel. Medlemsstaterna bör dessutom åstadkomma bättre information och bättre 
utbildning av unga idrottsutövare när det gäller dopningsmedel och receptbelagda läkemedel 
som kan innehålla sådana ämnen, samt hur dessa påverkar hälsan.

Det är avslutningsvis lämpligt att särskilt uppmärksamma kvinnors roll inom idrotten. 
Frågorna om jämställdhet mellan könen bör införlivas i samtliga idrottsaktiviteter, och det 
innebär att man särskilt betonar tillträde till idrott för invandrarkvinnor och kvinnor från 
etniska minoriteter, kvinnors tillgång till beslutsfattande ställningar inom idrott och mediernas 
rapportering av kvinnor inom idrott. Dessa frågor har också en avgörande betydelse när det 
gäller funktionshindrades tillgång till all idrottsverksamhet. Medlemsstaterna bör skydda 
sårbara grupper, såsom funktionshindrade personer, och underlätta för dem att få tillgång till 
idrottsverksamhet genom att sörja för att lämplig infrastruktur inrättas.

B. Idrottens ekonomiska aspekter

Idrotten är ett område som utvecklas snabbt och som kan bidra till att uppnå 
Lissabonmålsättningarna om tillväxt och skapande av sysselsättning. En undersökning som 
presenterades under det österrikiska ordförandeskapet 2006 visade att idrotten skapade ett 
mervärde på 407 miljarder euro under 2004, eller 3,7 procent av EU:s BNP, samt 
sysselsättning för 15 miljoner människor eller 5,4 procent av arbetskraften.

Avsaknaden av en tydlig definition av begreppet idrott i de 27 medlemsstaterna har emellertid 
också skapat tomrum på det ekonomiska planet. Medlemsstaterna har inte beslutat om idrotten 
ska betraktas som en tjänst av allmänt intresse, något som skulle möjliggöra vissa ekonomiska 
fördelar, exempelvis skattelättnader.
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Utarbetandet av en europeisk statistikmetod för att mäta idrottens ekonomiska inverkan som 
grund för nationell statistik skulle med tiden kunna leda till ett europeiskt satellitkonto för 
idrott. En sådan metod skulle hjälpa oss att se vilka olika sektorer som påverkas av idrotten, 
exempelvis turism, byggnadsindustri och sysselsättning.

Idrottsorganisationerna har ett antal inkomstkällor, exempelvis avgifter från medlemmar och 
försäljning av biljetter, reklam och sponsring, audiovisuella rättigheter, omfördelning av 
inkomster inom idrottsföreningarna, försäljning av kringprodukter, offentligt stöd, etc. 
Hasardspel är emellertid också en viktig inkomstkälla, särskilt när det gäller amatöridrott. Det 
är också viktigt att upprätthålla det statliga monopolet på detta område om man vill vara säker 
på att idrott och kultur ska erhålla finansiering.

En annan ekonomisk utmaning som vi bör undersöka är icke vinstdrivande 
idrottsorganisationer och de viktigaste tjänster dessa erbjuder. Kommissionen har åtagit sig att 
tillsammans med medlemsstaterna identifiera dessa organisationers huvudsakliga problem, 
eftersom idrott i allt större utsträckning utövas individuellt, snarare än kollektivt i organiserad 
form, vilket medför att antalet frivilliga i amatöridrottsklubbarna minskar. 

C. Organisationen av idrott

Den politiska debatten om idrotten i Europa fäster ofta stor betydelse vid den ”europeiska 
idrottsmodellen”. Den ekonomiska och sociala utveckling som är gemensam för flertalet 
medlemsstater, exempelvis den ökande kommersialiseringen, svårigheterna med offentlig 
finansiering, det ökande antalet utövare och det minskande antalet frivilliga, har skapat nya 
utmaningar för organisationen av idrotten i Europa.

Den europeiska idrottens särart kan ses på två sätt: a) särarten i idrottsverksamhet och 
idrottsregler, och b) särarten i idrottsstrukturen (idrottsorganisationernas självständighet och 
mångfald, den nationella organisationen av idrott och principen om ett enda förbund per 
idrottsgren, etc.).

Organiserandet av idrotten och tävlingar på nationell nivå ingår i ett historiskt och kulturellt 
sammanhang kring begreppet europeisk idrott och det överensstämmer med 
EU-medborgarnas önskemål. Nationella lag spelar framför allt en grundläggande roll, inte 
bara när det gäller identitet utan även för att garantera solidaritet med massidrotten. 

På grund av den organiserade idrottens själva natur är de europeiska idrottsstrukturerna i 
allmänhet mindre välutvecklade än idrottsstrukturer på nationell och internationell nivå, och 
den europeiska idrotten är utformad enligt kontinentala system i stället för utifrån en union 
med 27 medlemsländer.

Europeiska unionen tillerkänner dessutom idrottsorganisationerna och representativa 
idrottsstrukturer (exempelvis ligorna) självständighet. Det måste ändå finnas ett minimum av 
regler på EU-nivå om man vill att sådana organisationer samordnas bättre och effektivare.

Kommissionen har på nytt bekräftat att den accepterar begränsade och proportionella 
restriktioner för principen om fri rörlighet, bland annat när det gäller a) rätten att välja ut 
friidrottare från det egna landet till landslagstävlingar, b) nödvändigheten att begränsa antalet 



PR\696668SV.doc 11/11 PE398.399v01-00
Extern översättning

SV

deltagare från tredjeland i en tävling, och c) fastställandet av tidsfrister för spelarövergångar i 
lagidrotter.

Spelaragenter

Utvecklingen av en verklig europeisk marknad för spelare och idrottsutövare liksom höjda 
löner inom vissa idrotter har lett till att spelaragenter har blivit mer verksamma. Deras tjänster 
används även för att förhandla fram och underteckna kontrakt. Idrottens starka 
internationalisering har emellertid lett till en gränsöverskridande korruption inom denna 
sektor och de europeiska korruptionsproblemen måste lösas på gemenskapsnivå. Eftersom de 
negativa aspekterna av idrotten är mindre än fördelarna, måste vi gemensamt bemöta dessa 
och framhålla idrottens mervärde. 

Medierna

Även om TV-rättigheterna har blivit den främsta inkomstkällan för den professionella idrotten 
i Europa står samtidigt medierättigheterna för en betydande del av innehållet för många 
medieoperatörer. 

Parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att komma överens om en gemensam praxis när 
det gäller överlåtelse av medierättigheter så att de stora klubbarna inte ensamma kan dra nytta 
av det. Parlamentet erkänner betydelsen av en rättvis fördelning av inkomsterna mellan 
klubbarna, även de allra minsta, liksom mellan professionell idrott och amatöridrott. Den 
centraliserade försäljningen av rättigheter kan för övrigt vara viktig för fördelningen av 
inkomster och kan därför utgöra ett instrument för att åstadkomma större solidaritet inom 
idrotten.
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