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Remissvar – EU på hemmaplan SOU 2016:10 -betänkande av utredningen om delaktighet i EU
Riksidrottsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag. Utredningen föreslår
åtgärder på tre övergripande områden: åtgärder för att höja kunskapen, åtgärder för att öka
möjligheterna till insyn och delaktighet samt åtgärder för att förbättra informationstillgången vilket
Riksidrottsförbundet ser positivt på.
Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) gör att svensk idrott är en del av ett stort europeiskt
sammanhang. I och med detta påverkas vi av de lagar och regler som finns inom EU. Vi anser att
svensk idrottspolitik först och främst är en nationell angelägenhet och ska behandlas med hänsyn till
subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som
möjligt. Idrottsrörelsen värnar om sin självständighet – rätten att själv, i en demokratisk process
bestämma över mål, inriktning och verksamhetsformer. Idrotten är också internationell till sin
organisation. Dess regler och förutsättningar bestäms i hög grad i globala och/eller europeiska
idrottsförbund. Under senare år har EU också tagit en allt aktivare roll i förhållande till idrotten, något
som dessutom fick juridisk legitimitet när idrotten i Lissabonfördraget 2007 blev ett eget
politikområde. Det är viktigt att idrottsrörelsen också har ett inflytande och aktivt agerar i, inom och i
förhållande till de internationella idrottsförbunden och EU.
Utredningens förslag om att regeringen bör tidigarelägga och stärka sin dialog med
intresseorganisationer och andra aktörer under det förberedande arbete som sker parallellt med
kommissionens utveckling av lagstiftningsförslag och inför förhandlingsarbetet i unionen är något vi
ser positivt på. Eftersom idrottsrörelsen finns över hela landet anser vi även att rekommendationen
att kommuner och landsting/regioner ska öka omfattningen av dialog och samråd med lokala och
regionala intressenter och andra aktörer i det EU-relaterade arbetet och att de aktivt ska arbeta för
att tydliggöra att många EU-relaterade frågor är en del av den kommunala demokratin är bra och av
vikt.
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De förslag som lyfter vikten av att öka möjligheterna till insyn och delaktighet är viktiga för Svensk
idrott.
Många politiska beslut som berör idrottens nationella, regionala och lokala nivå i Sverige fattas idag
av EU:s institutioner. Därför har EU-perspektivet en avgörande plats i vårt arbete. Även om vissa EUregler påverkar idrotten är det viktigt att understryka att idrottsrörelsen har specifika regler och
system som är unika och nödvändiga för att den ska kunna bedriva sin verksamhet. De specifika
reglerna och systemen är beslutade i idrottens egna internationella eller nationella organ med syfte
till att ha ett gemensamt regelverk över hela världen för att kunna bedriva idrott. Det är idrottens
särart.
Europeiskt samarbete är bra. Svensk idrott är för ett nära samarbete med andra länder då både vi och
andra kan lära av varandra. Idrotten har förstås mycket att bidra med i en rad frågor och ser därför
positivt på utredningens förslag som kan bidra till stärkt dialog och möjliggörandet av att kunna
påverka i ett tidigt skede.

Vid frågor, kontakta Tina Sahlén 08-699 60 16

Sveriges Riksidrottsförbund

Stefan Bergh
Generalsekreterare
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