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Изменение, внесено от Corien Wortmann-Kool

Изменение 1
Параграф 1

1 Признава значението на пълноценното участие на момичетата и жените 
(заличава се) в спортни дейности на всички нива; определя равенството между 
половете и отсъствието на дискриминация като цели, които са неделима част от 
образователните и социални функции на спорта; в допълнение подчертава 
важната роля на спорта за общественото здраве, особено в борбата срещу 
затлъстяването, от което понастоящем са засегнати 21 милиона деца в 
ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 2
Параграф 1

1. Признава пълното право на момичетата и жените да участват в спортни 
дейности на всички нива; определя равенството между половете и отсъствието 
на дискриминация като цели, които са неделима част от образователните и 
социални функции на спорта; подчертава необходимостта от осигуряване на 
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равен достъп и участие на жените и мъжете, момчетата и момичетата 
на всички нива и във всички функции и области на спорта, независимо от 
тяхното социално положение, особено на лицата с увреждания, като 
изтъква, че жените с увреждания се сблъскват с двойна дискриминация;

Or. pt

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 3
Параграф 1а (нов)

1а. Изтъква, наред с образователните и социални достойнства на спорта, и 
неговата ефективност в борбата с расизма и ксенофобията и неговия 
интегриращ и изравняващ ефект по отношение на равното третиране и 
равните възможности за мъжете и жените;

Or. es

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 4
Параграф 2

2. Призовава държавите-членки да разработят мерки в областта на спорта и 
физическата култура, като отделят внимание на интегрирането на  
равенството между половете, което означава да се вземат систематично 
предвид разликите между условията и обстоятелствата (заличаване) на жените и 
мъжете в спорта; призовава Евростат да продължи да разработва показатели и 
да събира по-качествени статистически данни за участието на мъжете и жените в 
спорта на всички нива;

Or. pt

Изменение, внесено от Corien Wortmann-Kool

Изменение 5
Параграф 2а (нов)

2а. Подчертава, че усилията на общностно ниво следва да бъдат 
съсредоточени основно върху поощряване на сравнителните изследвания и 
обмена на добри практики;
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Or. en

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Изменение 6
Параграф 2а (нов)

2а. Изтъква, че спортът и физическата активност могат да спомогнат 
значително за борбата с негативните тенденции, отнасящи се до здравето, 
като заседналия начин на живот и затлъстяването; позовава се на 
последния доклад на Евробарометър относно здравето, храните и 
храненето (ноември 2006 г.), който е насочен към здравните и физически 
характеристики на европейците, техните диети и проблеми, свързани със 
затлъстяването и липсата на движение;

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 7
Параграф 3

3. Призовава държавите-членки и компетентните органи да осигурят на учителите 
по физическа култура обучение по въпросите на пола, като включат този аспект 
в тяхната учебна програма и да спрат да омаловажават статута на 
физическата култура като предмет и статута на учителите по физическа 
култура; подчертава колко важно е да се даде възможност за съвместно 
обучение по спорт за момчета и момичета в яслите и началните училища, както 
и смесени и отделни часове за двата пола впоследствие; подчертава 
необходимостта от намиране на "нови форми" на физическа активност, 
по собствен избор, за предпочитане извън задължителното държавно 
обучение;

Or. pt

Изменение, внесено от Karin Resetarits

Изменение 8
Параграф 3

3. Призовава държавите-членки и компетентните органи да осигурят на учителите 
по физическа култура обучение по въпросите на пола, като включат този аспект 
в тяхната учебна програма; подчертава колко важно е да се даде възможност за 
съвместно обучение по спорт за момчета и момичета в яслите и началните 
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училища, за да се насърчат момичетата да изпробват и традиционно 
"мъжки" спортове;

Or. de

Изменение, внесено от Karin Resetarits

Изменение 9
Параграф 4

4. Призовава държавите-членки да извършат проучване на участието, в 
количественото и качественото отношение, на момичетата и момчетата в 
спортни дейности в и извън училищата и да осигурят необходимите средства за 
по-нататъшно разширяване на кръга на предлаганите спортове и по този 
начин да увеличат участието на момичетата в тези дейности; потвърждава 
необходимостта от наблюдение и оценка на подобни публични разходи чрез 
използване на средства за осигуряване на бюджетно равенство между половете и 
оценка на влиянието върху половете;

Or. de

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 10
Параграф 4а (нов)

4а. Приканва Комисията и държавите-членки да насърчат интеграцията на 
жени с увреждания в областта на спорта, тъй като, в рамките на тази 
група, участието на жените в спортни дейности и упражняването им е по-
ниско, отколкото при мъжете.

Or. es

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 11
Параграф 4а (нов)

4а. Припомня резолюцията си от 05.06.2003 г. относно жените и спорта1 и 
настоятелно приканва да се изпълнят препоръките, съдържащи се в нея;
призовава Комисията да предприеме широкообхватно проучване за 

  
1 ОВ С 68Е, 18.03.2004г., стр. 605.
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положението на жените в спорта, както беше предложено на 
Конференцията на министрите на спорта от ЕС, състояла се на 
12.11.2001г. в Брюксел, и да предостави, наред с другото, статистически 
данни за общото положение на жените в спорта и информация за 
бюджетното равенство между половете;

Or. pt

Изменение, внесено от Karin Resetarits

Изменение 12
Параграф 5

5. Подчертава важната роля на спорта за положителното развитие на 
индивидуалността на всеки човек и за улесняването на социалната 
интеграция; настоятелно призовава държавите-членки да насърчават 
интеграцията на момичета от различни етнически, религиозни или културни 
групи в часовете по спорт и спортните клубове;

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 13
Параграф 5

5. Подчертава важната роля на спорта, тъй като той улеснява социалното 
приобщаване; настоятелно призовава държавите-членки да насърчават 
интеграцията на момичета от различни етнически, религиозни или културни 
групи, включително и млади имигранти без документи, в часовете по спорт и 
спортните клубове;

Or. pt

Изменение, внесено от Corien Wortmann-Kool

Изменение 14
Параграф 5

5. Подчертава важната роля на спорта за улесняването на социалната интеграция;
призовава държавите-членки да насърчават интеграцията на момичета от 
различни етнически, религиозни или културни групи в часовете по спорт и 
спортните клубове; приканва Комисията и държавите-членки да насърчават 
изпълнението на проекти в тази област в рамките на европейски 
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инициативи като "Младежта в действие", "Граждани на Европа", 
Европейската година на равните възможности и Европейската година на 
образование чрез спорт (EYES);

Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 15
Параграф 5а (нов)

5а. Приканва държавите-членки да гарантират равни възможности и равно 
третиране на мъжете и жените в достъпа им до обучение и при избора им 
на кариера в спорта;

Or. fr

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Изменение 16
Параграф 5а (нов)

5а. Изтъква, че да се забранява на момичетата по културни причини да 
спортуват, да плуват и да се подготвят в училище не може да се оправдае с 
никоя култура или религия и не бива да се допуска;

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 17
Параграф 6

6. Призовава Комисията да определи най-добри практики в борбата срещу 
сексуалния тормоз и злоупотреба в спорта; настоятелно призовава държавите-
членки да приемат мерки за предотвратяване и премахване на сексуалния тормоз 
и  злоупотреба в спорта, както и да организират кампании за повишаване на 
осведомеността относно възможните начини за предприемане на законни
действия, като вземат предвид многобройните резолюции по този въпрос, в 
частност резолюцията на Съвета на Европа от м. март 2000 г. относно 
предотвратяването на сексуалния тормоз и злоупотребата с жени, млади 
хора и деца в спорта (Резолюция от Братислава) и резолюцията на 
Европейския парламент от 05.06.2003 г., посочена по-горе;
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Or. pt

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 18
Параграф 6а (нов)

6а. Призовава държавите-членки да обръщат особено внимание на ситуации, 
при които талантът на децата се експлоатира с цел постигане на успех в 
спортни състезания и подчертава, че при професионалните спортни 
дейности, включващи деца, трябва да се зачитат техните основни права и 
най-висши интереси;

Or. fr

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 19
Параграф 6а (нов)

6а. Призовава държавите-членки и компетентните власти да предприемат 
мерки за повишаване на осведомеността сред всички, работещи в спортния 
сектор (клубове, федерации и др.) относно значението на интегрирането на 
подхода за равенство между половете във всички техни решения и всички 
действия, предприети от тях, както и относно необходимостта да се 
включи равенството между мъжете и жените сред техните цели, при 
планирането на дейността им;

Or. es

Изменение, внесено от Corien Wortmann-Kool

Изменение 20
Параграф 6а (нов)

6а. Призовава държавите-членки да направят физическата култура и спорта 
задължителна част от програмата на всички начални и средни 
образователни училища;

Or. en
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Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 21
Параграф 7

7. Призовава държавите-членки и компетентните власти да осигурят равно 
представителство на жените и мъжете във всички органи за вземане на решения 
на спортните асоциации и съответните органи, както и да насърчат чрез 
положителни действия издигането на жените до водещи позиции, като вземат 
предвид многобройните резолюции по този въпрос, в частност Първата 
конференция на министрите и висшите длъжностни лица, отговарящи за 
физическата култура и спорта (MINEPS I), проведена в Париж през 1976 г.

Or. pt

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 22
Параграф 7а (нов)

7а. Насърчава държавите-членки да съдействат за ангажиране на медиите с 
въпросите на женските спортове, с цел подобряване на техния обществен 
образ и подпомагане на разпространението на принципа на 
равнопоставеност в спорта.

Or. fr

Изменение, внесено от Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Изменение 23
Параграф 7а (нов)

7а. Призовава Комисията и държавите-членки да обърнат особено внимание на 
физическото и душевно здраве на девойките, участващи в състезания на 
най-високо ниво, като оценяват най-грижливо ефекта, който определени 
изисквания може да имат върху сексуалното и репродуктивното здраве на 
девойките и върху тяхното физическо и душевно развитие, с цел 
предотвратяване на всяко въздействие, което противоречи на важната 
образователна роля на спорта.

Or. es
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Изменение, внесено от Karin Resetarits

Изменение 24
Параграф 7а (нов)

7а. Призовава държавите-членки да насърчават медиите, чрез целенасочени 
действия, да отдават дължимото внимание на постиженията на жените-
атлети по същия начин, както и на мъжете-атлети.

Or. de
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