
St.prp. nr. 4

(2003–2004) 

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS
komiteen nr. 85/2003 av 20. juni 2003 om deltaking
for EFTA-statane i EU-tiltaket «Det europeiske året 

for utdanning gjennom idrett 2004» 

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 17. oktober 2003,

godkjend i statsråd same dagen.


(Regjeringa Bondevik II)


1 Bakgrunn 

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 85/2003 av 20. juni 
2003 gjeld deltaking for EFTA-statane i EU-tiltaket 
«Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 
2004» («The European Year of Education through 
Sport 2004»; «EYES 2004»). Tiltaket vart vedteke i 
EU ved europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 291/ 
2003/EF av 6. februar 2003. I og med at norsk 
deltaking i tiltaket inneber økonomiske plikter, er 
det naudsynt med samtykke frå Stortinget til god
kjenning av avgjerda i EØS-komiteen, jf. Grl. § 26 
andre leddet og artikkel 103 i EØS-avtala. Avgjerda 
i EØS-komiteen og europaparlaments- og rådsav
gjerda følgjer i uoffisiell norsk versjon som trykte 
vedlegg til denne proposisjonen. 

2 Nærmare om «Det europeiske året 
for utdanning gjennom idrett 2004» 

Føremålet med Det europeiske året for utdanning 
gjennom idrett er å fremje europeisk samarbeid 
om ei heilskapleg tilnærming til å utforske utdan
ningspotensialet og den europeiske dimensjonen i 
idretten, og fremje frivillig idrettsaktivitet. Det er 
fastsett sju mål for Året: 
– å medverke til å auke medvitet hjå utdannings

institusjonar og idrettsorganisasjonar om tron

gen for å samarbeide om utdanning gjennom 
idrett og om den europeisk dimensjonen i det
te, med tanke på den store interessa unge men
neske har for alle typar idrett, 

– å kaste lys over den innverknaden som idretten 
har for fysisk helse og sosiale eigenskapar så 
som lagånd, solidaritet, toleranse og ærleg 
spel, innanfor ei fleirkulturell ramme, 

– å tydeleggjere den positive verknaden av frivil
lig idrettsaktivitet for ikkje-formell utdanning, 
særleg for unge, 

– å fremje utdanningsverdien av elevmobilitet og 
elevutveksling, særleg i fleirkulturelle omgjev
nader, gjennom organisering av idretts- og kul
turkontaktar i regi av skulen, 

– å oppmuntre til utveksling av røynsler med god 
praksis for sosial integrering av vanskelegstilte 
grupper gjennom idrett i utdanning, 

– å skape betre balanse mellom intellektuell og 
fysisk aktivitet i skulekvardagen ved å opp
muntre til at idrett vert nytta i skuleaktiviteta
ne, 

– å vurdere problem i samband med at unge 
idrettsutøvarar tek del i konkurranseidrett. 

Måla skal nåast gjennom møte, idrettsarrange
ment, frivillig verksemd i samband med Dei olym
piske leikane og Dei paralympiske leikane, infor
masjonskampanjar, samarbeid med media om å 



2 St.prp. nr. 4 2003–2004 
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 85/2003 av 20. juni 2003 om deltaking for EFTA-statane 

i EU-tiltaket «Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 2004» 

fremje forståing av kor viktig idretten er, tilskip
ingar som skal vise god praksis, saman med finan
siell støtte til lokale, regionale og nasjonale initiativ 
for å fremje målet med Året, medrekna initiativ 
som går over landegrensene. 

Gjennomføringa av Det europeiske året for ut
danning gjennom idrett 2004 skal skje gjennom ei 
eining eller ein organisasjon med driftsansvar, 
som er peikt ut av kvar medlemsstat, som kan syte 
for ei brei deltaking i Året, og som skal samordne 
og gjennomføre dei tiltaka som er nemnde ovan
for. Desse tiltaka kan etter søknad få støtte frå EU 
på inntil 50 % av dei samla kostnadene. 

3 Avgjerda i EØS-komiteen 

Med sikte på deltakinga for EFTA-statane i EU
tiltaket Det europeiske året for utdanning gjennom 
idrett 2004 vedtok EØS-komiteen på møtet sitt 20. 
juni 2003 ei tilføying til protokoll 31 artikkel 4 i 
EØS-avtala. 

Artikkel 1 i avgjerda i EØS-komiteen inneber ei 
tilføying til protokoll 31 om at samarbeidet vert 
utvida til òg å omfatte europaparlaments- og råd
savgjerd nr. 291/2003/EF av 6. februar 2003. I inn
leiinga til avgjerda i EØS-komiteen vert det vist til 
artikkel 86 og 98 i EØS-avtala som grunnlag for å 
gjere endringane. 

Artikkel 2 i avgjerda føreset at europaparla
ments- og rådsavgjerda tek til å gjelde 1. januar 
2003, på det vilkåret at EØS- komiteen har motteke 
alle meldingar i medhald av artikkel 103 nr. 1 i 
EØS-avtala. 

I medhald av artikkel 3 skal avgjerda kunn
gjerast i EØS-delen av og EØS-tillegget til Tidend 
for Den europeiske unionen. 

Deltaking i tiltaket har som føresetnad at det 
vert løyvt midlar over fleire år (2003–2004), og 
difor er det naudsynt med Stortingets samtykke til 
godkjenning av avgjerda i EØS-komiteen. Difor 
tok Noreg, under avgjerda i EØS-komiteen, atter
hald overfor dei andre avtalepartane for at dei for
fatningsrettslege krava må vere stetta før avgjerda 
kan bli folkerettsleg bindande for Noreg. For å 
framskunde iversetjinga vil avgjerda ta til å gjelde 
dagen etter at EØS-komiteen har motteke den sis-
te meldinga. 

4 Gjennomføring i norsk rett 

Gjennomføringa i norsk rett gjer det ikkje naud
synt med lov- eller forskriftsendring. 

5 Økonomiske og administrative 
konsekvensar 

Avgjerda i EØS- komiteen om deltaking i tiltaket vil 
innebere ei folkerettsleg plikt for Noreg til å med
verke økonomisk. Året er lansert som eit toårig 
program for 2003–2004, og det samla budsjettet til 
tiltaket er på 11,5 millionar euro. Kontingenten for 
Noreg for 2003 og 2004 utgjer i alt om lag 2, 0 % av 
totalramma, dvs. om lag 1,7 millionar kroner. Av 
dette er det for 2003 venta ei utbetaling på om lag 
290 000 kroner. I tillegg til kontingenten er det 
naudsynt med om lag 500 000 kroner i nasjonale 
midlar i 2003 og ein sum som er minst like stor i 
2004. Utgiftene til deltaking i tiltaket vert dekte 
over budsjettet til Utdannings- og forskingsdepar
tementet innanfor eksisterande budsjettrammer. 

6 Vurdering og tilråding 

Noreg tek del i utdanningssamarbeidet i EU i med
hald av EØS- avtala. Avgjerda er i tråd med norske 
utdannings- og helsepolitiske interesser som gjeld 
styrking av fysisk aktivitet i grunnopplæringa og 
samarbeid mellom fleire samfunnsaktørar om å 
fremje folkehelsa gjennom kunnskap og førebyg
gjande tiltak. Avgjerda er òg i tråd med norske 
interesser når det gjeld den europeiske dimensjo
nen i opplæring og utdanning. 

Utdannings- og forskingsdepartementet rår til 
at Noreg tek del i avgjerda i EØS-komiteen om 
endring av protokoll 31 til EØS-avtala til å omfatte 
europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 291/2003/ 
EF av 6. februar 2003 om det europeiske året for 
utdanning gjennom idrett 2004. Utanriksdeparte
mentet sluttar seg til dette. 

Utanriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komite-
en nr. 85/2003 av 20. juni 2003 om deltaking for 
EFTA-statane i EU-tiltaket «Det europeiske året 
for utdanning gjennom idrett 2004». 
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Vi HARALD, Noregs Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 
85/2003 av 20. juni 2003 om deltaking for EFTA-statane i EU-tiltaket «Det europeiske året for utdanning 
gjennom idrett 2004», i samsvar med eit vedlagt forslag. 

Forslag 
til vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i 

EØS-komiteen nr. 85/2003 av 20. juni 2003 om deltaking for 
EFTA-statane i EU-tiltaket «Det europeiske året for 

utdanning gjennom idrett 2004» 

I om deltaking for EFTA-statane i EU-tiltaket «Det 
Stortinget gjev samtykke til godkjenning av av- europeiske året for utdanning gjennom idrett 
gjerd i EØS-komiteen nr. 85/2003 av 20. juni 2003 2004». 
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Vedlegg 1 

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 85/2003 av 20. juni 2003 om

endring av protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid på


særlege område utanfor dei fire fridommane


EØS-KOMITEEN HAR – 
med tilvising til avtala om Det europeiske øko

nomiske samarbeidsområdet, endra ved protokol
len om justering av avtala om Det europeiske øko
nomiske samarbeidsområdet, heretter kalla «av
tala», særleg artikkel 86 og 98, og 

på følgjande bakgrunn: 
1.	 Protokoll 31 til avtala vart endra ved avgjerd i 

EØS-komiteen nr. 64/2003 av 16. mai 20031. 
2.	 Samarbeidet mellom avtalepartane bør utvidast 

til å omfatte europaparlaments- og rådsavgjerd 
nr. 291/2003/EF av 6. februar 2003 om skiping 
av Det europeiske året for utdanning gjennom 
idrett 20042. 

3.	 Protokoll 31 til avtala bør difor endrast for å 
gjere eit slikt utvida samarbeid mogleg frå 1. 
januar 2003 – 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I protokoll 31 til avtala vert det gjort følgjande end
ringar i artikkel 4 (Utdanning, opplæring og ung
domsspørsmål): 
1.	 Etter nr. 2f (førebuande tiltak til samarbeid på 

områda utdanning og ungdomspolitikk) skal 
nytt nr. 2g lyde: 

«2g EFTA-statane skal fra 1. januar 2003 delta i 
følgjande tiltak: 
–	 32003 D 0291: Europaparlaments- og 

rådsavgjerd nr. 291/2003/EF av 6. februar 
2003om skiping av Det europeiske året for 
utdanning gjennom idrett 2004 (TEU L 43 
av 18.2.2003, s. 1).» 

2.	 I nr. 3 vert «2e og 2f» endra til «2e, 2f og 2g». 

Artikkel 2 

Denne avgjerda tek til å gjelde dagen etter at EØS
komiteen har motteke den siste meldinga etter 
artikkel 103 nr. 1 i avtala3. 

Avgjerda skal nyttast frå 1. januar 2003. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga 
av og EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske 
union. 

Utferda i Brussel, 20. juni 2003. 

For EØS-komiteen 
Formann 

P. Westerlund 
Sekretærar for EØS-komiteen 

P.K. Mannes M. Brinkmann 

1 TEU L 193 av 31.7.2003, s. 54, og EØS-tillegget til TEU nr. 39 
av 31.7.2003, s. 32. 

2 TEU L 43 av 18.2.2003, s. 1. 
3 Forfatningsrettslege krav oppgjevne. 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 291/2003/EF av 
6. februar 2003 om skiping av Det europeiske året for 

utdanning gjennom idrett 2004 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN som medverkar til å styrkje det sivile samfun-
EUROPEISKE UNIONEN HAR — net, og Kommisjonen vert oppmoda om å utar

med tilvising til traktaten om skipinga av Det beide, i samarbeid med medlemsstatane, ein 
europeiske fellesskapet, særleg artikkel 149, samanhengande metode for å utnytte utdan

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen1, ningspotensialet til idretten. 
med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosi- 5. I resolusjonen om kommisjonsrapporten om å 

alutvalet2, ta vare på den noverande oppbygginga av idret
med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet3, ten og halde ved lag den sosiale funksjonen 
etter den framgangsmåten som er fastsett i ar- som idrett har6, streka Europaparlamentet un

tikkel 251 i traktaten4, og der utdanningsverdien og den sosiale verdien 
ut frå desse synsmåtane: til idretten, i tillegg til den rolla som idretten 

1.	 Eit av måla til Det europeiske fellesskapet er å har i kampen mot rasisme og framandhat. 
fremje kvalitetsutdanning. 6. I resolusjonen sin av 13. juni 1997 om rolla til 

2.	 Utdanningsverdien til idretten vart sannkjend 
under møtet til Det europeiske rådet i Nice 
7.-9. desember 2000, og ei rekkje tidlegare frå
segner vart såleis stadfesta, særleg fråsegn 29, 
som er eit vedlegg til Amsterdam-traktaten, der 
det vert streka under at idretten er identitets
skapande for menneske. 

Den europeiske unionen på idrettsområdet7 

oppmoda Europaparlamentet om tilretteleg
ging av eit europeisk idrettsår. 

7.	 I fråsegna si om høyringsdokumentet til Kom
misjonen «Den europeiske idrettsmodellen» 
peikte Regionutvalet på kor viktig idretten er 
med omsyn til utvikling av personlegdommen. 

3.	 På  møtet sitt i Nice oppmoda Det europeiske 8. I den rapporten om idrett som vart lagd fram 
rådet fellesskapsorgana om å ta tilbørleg om- for Det europeiske rådet i Helsingfors, vurder
syn til utdanningsverdien til idretten i dei til- te Kommisjonen føremonene ved å nytte idret
taka som dei gjer i medhald av ulike føresegner ten i samband med utdanning og ungdom med 
i traktaten, og la særleg vekt på at det er viktig tanke på dei verdiane som idretten inneber. 
for medlemsstatane, med hjelp frå Fellesska- 9. Jamleg mosjon betrar den psykiske og fysiske 
pet, å oppmuntre til frivillig verksemd. helsa, og kan medverke positivt til læringspro

4.	 I resolusjonen til Rådet og ministrane for ung- sessen. 
domssaker samla i Rådet 17. desember 1999, 10. Utdanninga av unge idrettsmenn og -kvinner 
om den uformelle utdanningsdimensjonen ved bør ikkje lide under at dei tek del i konkurran
idrettsaktivitetar i ungdomsprogramma til Det seidrett. 
europeiske fellesskapet5 vert det peikt på at 11. Utdanning gjennom idrett bør fremje den per
idrettsaktivitetar kan ha ein pedagogisk verdi sonlege identiteten og utviklinga til jenter og 

gutar. 

1 TEF C 25 E av 29.1.2002, s. 531.

2 TEF C 149 av 21.6.2002, s. 17.

3 TEF C 278 av 14.11.2002, s. 21.

4 Fråsegn frå Europaparlamentet av 14. mai 2002 (enno ikkje


offentleggjord i TEF), felles haldning frå Rådet av 14. oktober

2002 (TEF C 275 E av 12.11.2002, s. 70) og europaparlaments

avgjerd av 19.12.2002.


12. Utdannings- og opplæringsinstitusjonar på alle 
nivå bør i større grad nytte dei høva som idret
ten gjev til tverrnasjonal mobilitet og kulturut
veksling. 

13. Dei olympiske leikane og andre idrettsarrange
ment i 2004 vil auke mediedekkinga av og med
vitet om idrett hjå ålmenta. Dette er ein ideell 

5 TEF C 8 av 12.1.2000, s. 5. 
6 TEF C 135 av 7.5.2001, s. 274. sjanse til å streke under utdanningsverdien til 
7 TEF C 200 av 30.6.1997, s. 252. idretten. 
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14. Tiltak i medlemsstatane er den viktigaste 
måten å auke medvitet på hjå ålmenta med om
syn til utdanningsverdien til idretten. Felles
skapet kan likevel støtte og styrkje slike tiltak 
gjennom skipinga av eit europeisk år for utdan
ning gjennom idrett. 

15. Eit europeisk år for utdanning gjennom idrett 
vil utfylle og styrkje eksisterande fellesskapstil
tak for å fremje utdanning og opplæring, i til
legg til sosial integrasjon av vanskelegstilte 
personar. 

16. Det europeiske året for utdanning gjennom id
rett bør opnast for deltaking for EFTA-EØS-
statane i samsvar med dei vilkåra som er fast
sette i EØS-avtala, og for dei assosierte statane 
i Sentral- og Aust-Europa i samsvar med dei 
vilkåra som er fastsette i dei høvesvise euro
peiske avtalene deira. For Kypros skal delta
kinga dekkjast på grunnlag av tilleggsløyvingar 
i samsvar med dei framgangsmåtane som skal 
avtalast med denne staten, og for Malta og Tyr-
kia på grunnlag av tilleggsløyvingar i samsvar 
med EF-traktaten. 

17. I denne avgjerda er det ført opp ein finansiell 
referansesum for heile det tidsrommet som 
programmet varer, slik det er definert i nr. 33 i 
den tverrinstitusjonelle avtala av 6. mai 1999 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommi
sjonen om budsjettdisiplin og betring av fram
gangsmåten for budsjetthandsaming8. 

18. Ettersom måla for det framlagde tiltaket ikkje i 
tilstrekkeleg grad kan nåast av medlemsstata
ne, m.a. pga. omfanget deira og fordi det 
trengst fleirsidige partnarskap, utveksling av 
informasjon over landegrensene og spreiing av 
god praksis i heile Fellesskapet, og difor betre 
kan nåast på fellesskapsplan, kan Fellesskapet 
vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet, 
slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten. I sam
svar med prinsippet om rimeleg samhøve, slik 
det er fastsett i den nemnde artikkelen, går 
ikkje denne avgjerda lenger enn det som er 
naudsynt for å nå desse måla. 

19. Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre 
dette vedtaket, bør vedtakast i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvel
sen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen9 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

8 TEF C 172 av 18.6.1999, s. 1. 
9 TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

Artikkel 1 

Det europeiske året for utdanning gjennom 
idrett 

Året 2004 skal vere «Det europeiske året for utdan
ning gjennom idrett». 

Artikkel 2 

Mål 

Måla med Det europeiske året for utdanning gjen
nom idrett skal vere: 
a. å gjere utdanningsinstitusjonar og idrettsorga

nisasjonar medvitne om at det er naudsynt med 
samarbeid for å utvikle den utdanningsmessige 
og europeiske dimensjonen til idretten med 
tanke på den svært store interessa som unge 
menneske har for all slags idrett, 

b. å dra nytte av dei verdiane som idretten inne
ber til å utvikle kunnskap og dugleik som gjer 
det mogleg, særleg for ungdommar, å utvikle 
fysisk yteevne og evne til personleg innsats, i 
tillegg til sosiale eigenskapar som lagarbeid, 
solidaritet, toleranse og ærleg spel innan ei 
fleirkulturell ramme, 

c. å fremje medvitet om den positive medverk
naden som frivillig verksemd utgjer for den 
uformelle utdanninga, særleg av ungdommar, 

d. å fremje utdanningsverdien av mobilitet blant 
og utveksling av skuleelevar, særleg i eit fleir
kulturelt miljø, gjennom organisering av 
idrettslege og kulturelle møte som ein del av 
skuleverksemda, 

e. å oppmuntre til utveksling av god praksis med 
omsyn til den rolla som idrett kan spele inn
anfor utdanningssystema for å fremje den sosi
ale integrasjonen av vanskelegstilte grupper, 

f. å skape ein betre balanse mellom intellektuelle 
og fysiske aktivitetar i skulen ved å oppmuntre 
til å nytte idrett i skulen, 

g. å ta omsyn til dei problema som er knytte til 
utdanning av unge idrettsmenn og -kvinner 
som tek del i konkurranseidrett. 

Artikkel 3 

Innhald i tiltaka 

1.	 Dei tiltaka som er gjorde for å nå dei måla som 
er fastsette i artikkel 2, skal i 2004 omfatte til
rettelegging av eller støtte til følgjande verk
semd: 
a.	 møte, europeiske utdanningskonkurransar 

og tilskipingar der merksemda vert retta 
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mot det som er oppnådd og dei røynslene 
som er gjorde i samband med Det euro
peiske året for utdanning gjennom idrett, 

b.	 frivillige tiltak på europeisk plan i samband 
med dei olympiske leikane og andre idretts
arrangement i 2004, 

c.	 opplysnings- og reklamekampanjar, medre
kna samarbeid med media for å spreie den 
utdanningsverdien som idretten har, 

d.	 tilskipingar som fremjer utdanningsverdien 
til idretten, og som gjev døme på god prak
sis, 

e.	 økonomisk støtte til tverrnasjonale, nasjo
nale, regionale eller lokale initiativ for å 
fremje måla for Det europeiske året for ut
danning gjennom idrett. 

2.	 I vedlegget vert det gjort nærmare greie for dei 
tiltaka som er nemnde i nr. 1. 

Artikkel 4 

Gjennomføring og samarbeid med 
medlemsstatane 

1. Kommisjonen skal syte for at dei fellesskapstil-
taka som vert vedtekne i medhald av denne av
gjerda, vert gjennomførde i samsvar med den 
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 5 nr. 2, 
samstundes som nærleiksprinsippet vert stetta 
fullt ut. 
2. Kvar medlemsstat skal peike ut eitt eller fleire
eigna organ som skal vere ansvarlege for delta
kinga i Det europeiske året for utdanning gjennom 
idrett og for samordninga og gjennomføringa på 
eit høveleg plan av dei tiltaka som er fastsette i 
denne avgjerda, m.a. ved å ta del i den framgangs
måten for utveljing som er nemnd i artikkel 7. 

Artikkel 5 

Utval 

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval. 
2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artik
kel 3 og 7 i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstun
des som det vert teke omsyn til føresegnene i artik
kel 8 i den nemnde avgjerda. 
3. Utvalet fastset møteføresegnene sine. 

Artikkel 6 

Finansielle føresegner 

1. Tiltak som omfattar heile Fellesskapet, slik det
er gjort greie for i del A i vedlegget, kan få støtte 
over det allmenne budsjettet til Den europeiske 
unionen med opptil 80 % av dei samla kostnadene. 
2. Tiltak som er lokale, regionale, nasjonale eller

tverrnasjonale, slik det er gjort greie for i del B i 
vedlegget, kan samfinansierast over det allmenne 
budsjettet til Den europeiske unionen med opptil 
50 % av dei samla kostnadene. 

Artikkel 7 

Framgangsmåte for innsending og utveljing 
av søknader 

1. Søknader om samfinansiering av tiltak over fel
lesskapsbudsjettet i medhald av artikkel 6 nr. 2, 
skal leggjast fram for Kommisjonen av det organet 
eller dei organa som er nemnde i artikkel 4 nr. 2. 
Søknadene skal innehalde opplysningar som gjer 
det mogleg å vurdere sluttresultata etter objektive 
kriterium. Kommisjonen skal ta mest mogleg om
syn til den vurderinga som vert lagd fram av dei 
organa som det gjeld. 
2. Avgjerder om samfinansiering av tiltak i med-
hald av artikkel 6, skal takast av Kommisjonen i 
samsvar med den framgangsmåten som er fastsett 
i artikkel 5 nr. 2. Kommisjonen skal syte for at det 
er ei jamn fordeling mellom medlemsstatane og 
mellom dei ulike typane verksemd som er aktuelle. 
3. Kommisjonen skal, særleg gjennom dei nasjona
le eller regionale kontaktpunkta sine og i samar
beid med dei organa som er nemnde i artikkel 4 
nr. 2, syte for at innbydingane til framlegg vert 
offentleggjorde i god tid og spreidde så godt som 
mogleg. 

Artikkel 8 

Samanheng og komplementaritet 

1. Kommisjonen skal, i samarbeid med medlems-
statane, syte for at det er samanheng mellom dei 
tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, og andre 
fellesskapstiltak og -initiativ. 
2. Kommisjonen skal syte for at Det europeiske
året for utdanning gjennom idrett i størst mogleg 
grad utfyller andre eksisterande fellesskapsinitia
tiv og nasjonale eller regionale initiativ og ressur
sar, når desse kan medverke til å nå måla for Det 
europeiske året for utdanning gjennom idrett. 

Artikkel 9 

Deltaking for visse tredjestatar 

Det europeiske året for utdanning gjennom idrett

er ope for deltaking for: 

a) EFTA-EØS-statane i samsvar med dei vilkåra


som er fastsette i EØS-avtala, 
b) dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa 

i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i dei 
høvesvise europeiske avtalene deira, 



8 St.prp. nr. 4 2003–2004 
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 85/2003 av 20. juni 2003 om deltaking for EFTA-statane 

i EU-tiltaket «Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 2004» 

c) Kypros, som får dekt deltakinga si på grunnlag 
av tilleggsløyvingar i samsvar med dei fram
gangsmåtane som skal avtalast med denne sta
ten, 

d) Malta og Tyrkia, som får dekt deltakinga si på 
grunnlag av tilleggsløyvingar i samsvar med 
føresegnene i traktaten. 

Artikkel 10 

Budsjett 

1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av
denne avgjerda er 11,5 millionar euro. 
2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av bud-
sjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga. 
3. På initiativ frå Kommisjonen kan finansiering òg
ytast for året 2004 til dekking av utgifter til teknisk 
og administrativ hjelp til både Kommisjonen og 
støttemottakarane som ikkje kjem under dei faste 
oppgåvene til den offentlege forvaltinga, og som er 
knytte til utveljing, førebuing, forvalting, oppføl
jing, revisjon og overvaking av tiltaka. 

Artikkel 11 

Internasjonalt samarbeid 

I samband med Det europeiske året for utdanning 
gjennom idrett kan Kommisjonen samarbeide med 
Europarådet og andre relevante internasjonale or
ganisasjonar etter den framgangsmåten som er 
fastsett i artikkel 5 nr. 2. 

Artikkel 12 

Overvaking og vurdering 

Kommisjonen skal seinast 31. desember 2005 leg
gje fram for Europaparlamentet, Rådet, Økonomi
og sosialutvalet og Regionutvalet ein rapport om 
gjennomføringa, resultata og den samla vurderin
ga av dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda. 

Artikkel 13 

Iverksetjing 

Denne avgjerda skal nyttast frå dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Utferda i Brussel, 6. februar 2003. 

For Europaparlamentet For Rådet 
P. COX P. EFTHYMIOU 

President Formann 

Vedlegg 

Tiltak som er nemnde i artikkel 3 

A. Tiltak på fellesskapsplan

1. Møte og tilskipingar: 
a.	 organisering av møte, 
b.	 organisering av tilskipingar for å auke med

vitet om utdanning gjennom idrett, medre
kna konferansar for å innleie og avslutte 
Det europeiske året for utdanning gjennom 
idrett, 

c.	 organisering av frivillige tiltak i samband 
med dei olympiske leikane og andre idretts
arrangement i 2004. 

2.	 Opplysnings- og reklamekampanjar som om
fattar: 
a.	 utarbeiding av ein logo og av slagord for 

Det europeiske året for utdanning gjennom 
idrett, 

b. ein opplysningskampanje, 
c.	 framstilling av verktøy og hjelpemiddel som 

skal vere tilgjengelege i heile Fellesskapet, 
d.	 eigna initiativ frå utdanningsinstitusjonar 

og idrettsorganisasjonar med sikte på 
spreiing av opplysningar om Det euro
peiske året for utdanning gjennom idrett, 

e.	 organisering av europeiske utdanningskon
kurransar der merksemda vert retta mot 
det som er oppnådd og røynsler som er 
gjorde i samband med temaa for Det euro
peiske året for utdanning gjennom idrett. 

3. Andre tiltak: 
a.	 skiping av ein direktekopla database ved 

bruk av tilgjengelege ressursar for å spreie 
god praksis i medlemsstatane med omsyn 
til bruk av idrett som eit verktøy for utdan
ning og særleg for å fremje sosial integra
sjon av vanskelegstilte grupper, 

b.	 rundspørjingar og granskingar som tek sik
te på å vurdere verknaden av Det euro
peiske året for utdanning gjennom idrett. 

4. Finansieringa kan ha følgjande former: 
a.	 direkte kjøp av varer og tenester, særleg 

innanfor kommunikasjon, rundspørjingar 
og granskingar som nemnt i nr. 3 bok
stav b), og gjennom innbydingar til opne 
og/eller avgrensa tilbodskonkurransar, 

b.	 tilskot til å dekkje utgifter til særskilde til
skipingar med sikte på å framheve og auke 
medvitet om Det europeiske året for utdan
ning gjennom idrett. Slik finansiering skal 
ikkje overstige 80 % av dei samla kostna
dene. 
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B. Tiltak på nasjonalt plan 

Tiltak som vert gjorde på lokalt, regionalt, nasjo
nalt eller tverrnasjonalt plan, kan stette vilkåra for 
å  få støtte frå Fellesskapet med opptil 50 % av dei 
samla kostnadene, alt etter kva type tiltak det drei
er seg om og kva slags innhald dei har. Slike tiltak 
kan m.a. omfatte: 
1.	 tilskipingar som har samanheng med måla for 

Det europeiske året for utdanning gjennom id
rett, medrekna ei tilskiping i samband med inn
leiinga av året, 

2.	 andre opplysningskampanjar og tiltak for å 
spreie døme på god praksis enn dei som det er 
gjort greie for i del A, 

3.	 utdeling av prisar eller tilskiping av konkurran
sar som framhevar kor viktig utdanning gjen
nom idrett er , 

4.	 andre rundspørjingar og granskingar enn dei 
som er nemnde i del A. 

C. Tiltak som ikkje kan få finansiell støtte frå 
Fellesskapet 

Fellesskapet vil gje moralsk støtte, medrekna 
skriftleg løyve til å nytte logoen og anna materiale 
som har samanheng med Det europeiske året for 
utdanning gjennom idrett, til initiativ som er sette i 
verk av offentlege eller private organisasjonar når 
desse organisasjonane kan stadfeste overfor Kom
misjonen at desse initiativa alt er vortne eller vil 
verte sette i verk i 2004, og at dei kan ventast å 
medverke monaleg til at eitt eller fleire av måla for 
Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 
vert nådde. 
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