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Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση 
(2007/2086(ΙΝ))

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους συμμετοχής των (διαγραφή) κοριτσιών και 
γυναικών να λαμβάνουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες όλων των επιπέδων· 
καθορίζει την ισότητα των φύλων και τη μη διάκριση ως στόχους, οι οποίοι 
αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργιών 
του αθλητισμού· τονίζει επιπλέον το σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στη δημόσια 
υγεία, ιδίως στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας που πλήττει σήμερα 21 εκατ. 
παιδιά στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει το πλήρες δικαίωμα κοριτσιών και γυναικών να λαμβάνουν μέρος σε 
αθλητικές δραστηριότητες όλων των επιπέδων· καθορίζει την ισότητα των φύλων και 
τη μη διάκριση ως στόχους, οι οποίοι αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος των 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργιών του αθλητισμού· επιμένει στην ανάγκη 
εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής γυναικών και ανδρών, 
κοριτσιών και αγοριών σε όλα τα επίπεδα, λειτουργίες και τομείς του αθλητισμού, 
ανεξαρτήτως κοινωνικού υποβάθρου, και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, 
υπογραμμίζοντας ότι οι ανάπηρες γυναίκες αποτελούν δύο φορές θύματα 
διακρίσεων·

Or. pt

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. μεταξύ των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αξιών του αθλητισμού, υπογραμμίζει 
την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας και τα αποτελέσματα που έχει στην ενσωμάτωση και την ισότητα σε 
σχέση με την ίση μεταχείριση και ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες·

Or. es

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη, να αναπτύξουν δράσεις στον τομέα του αθλητισμού 
και της φυσικής αγωγής, ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου, κάτι που 
σημαίνει ότι θα λαμβάνονται συστηματικά υπόψη οι συνθήκες και η κατάσταση 
των γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο του αθλητισμού· καλεί την Eurostat να 
αναπτύξει περαιτέρω δείκτες και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία υψηλής 
ποιότητας σχετικά με τη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στον αθλητισμό 
όλων των επιπέδων·

Or. pt
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Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. τονίζει ότι οι προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ θα έπρεπε να επικεντρωθούν στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της συγκριτικής έρευνας και της ανταλλαγής των βελτίστων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. επισημαίνει ότι ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα μπορούν να 
συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση των αρνητικών για την υγεία τάσεων 
όπως η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία και αναφέρεται στο πρόσφατο 
Ευρωβαρόμετρο για την Υγεία, τα Τρόφιμα και τη Διατροφή (Νοέμβριος 2006) που 
πραγματεύεται τα υγειονομικά και σωματικά χαρακτηριστικά των ευρωπαίων, το 
διαιτολόγιό τους και τα προβλήματα που απορρέουν από την παχυσαρκία και την 
έλλειψη άσκησης·

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς 
φυσικής αγωγής κατάρτιση σχετικά με το θέμα των φύλων, η οποία θα αναφέρεται 
στο βιογραφικό τους και να μην συνεχίσουν να υποβαθμίζουν το καθεστώς της 
φυσικής αγωγής και του διδακτικού προσωπικού της· τονίζει τη σημασία της 
δυνατότητας μικτών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μικτών ή μόνο με ένα φύλο αιθουσών 
διδασκαλίας· επιμένει στην ανάγκη να εξευρεθούν "νέες μορφές" σωματικής 
δραστηριότητας, προαιρετικού χαρακτήρα, πέραν των συμβατικών·

Or. pt
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Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς 
φυσικής αγωγής κατάρτιση σχετικά με το θέμα των φύλων, η οποία θα αναφέρεται 
στο βιογραφικό τους· τονίζει τη σημασία της δυνατότητας μικτών αθλητικών 
δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 
των μικτών ή μόνο με ένα φύλο αιθουσών διδασκαλίας προκειμένου να 
ενθαρρύνονται τα κορίτσια να δοκιμάζουν επίσης παραδοσιακά ανδρικά 
αθλήματα··

Or. de

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4

4. καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή 
κοριτσιών και αγοριών στον αθλητισμό μέσα και έξω από τα σχολεία και να παρέχουν 
τους απαραίτητους πόρους, έτσι ώστε να επεκταθούν τα προσφερόμενα αθλήματα 
εις τρόπον ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας δημόσιας δαπάνης με τη χρήση εργαλείων όπως η 
κατάρτιση του προϋπολογισμού με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου και η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων όσον αφορά τη διάσταση του φύλου·

Or. de

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
ενσωμάτωση των γυναικών με αναπηρία στον κόσμο του αθλητισμού, δεδομένου 
ιδιαίτερα του ότι η συμμετοχή των γυναικών της ομάδας αυτής σε αθλητικές 
δραστηριότητες είναι χαμηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη ομάδα ανδρών·

Or. es
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003σχετικά με τις γυναίκες και τον 
αθλητισμό1 και ζητεί επειγόντως την εφαρμογή των συστάσεών του· καλεί την 
Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρεία μελέτη σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον 
αθλητισμό, όπως προτάθηκε στη σύνοδο των υπουργών αθλητισμού της ΕΕ που 
πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2001 στις Βρυξέλλες και να υποβάλει μεταξύ 
άλλων στατιστικά στοιχεία για την όλη θέση των γυναικών στον αθλητισμό και 
πληροφορίες για τον προϋπολογισμό που προβλέπεται για την ισότητα των φύλων 
στο σχετικό τομέα·

Or. pt

Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 12
Παράγραφος 5

5. τονίζει το σπουδαίο ρόλο του αθλητισμού στη θετική ανάπτυξη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν την ένταξη κοριτσιών διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών ή 
πολιτισμικών ομάδων σε μαθήματα φυσικής αγωγής και σε αθλητικούς ομίλους·

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 13
Παράγραφος 5

5. τονίζει το σπουδαίο ρόλο του αθλητισμού καθόσον διευκολύνει την κοινωνική
ένταξη· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ένταξη κοριτσιών διαφόρων 
εθνικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών ομάδων, περιλαμβανομένων των νέων 
μεταναστών χωρίς χαρτιά σε μαθήματα φυσικής αγωγής και σε αθλητικούς ομίλους·

Or. pt

  
1 ΕΕ C 68Ε, 18.3.2004, σελ. 605
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Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5

5. τονίζει το σπουδαίο ρόλο του αθλητισμού στη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ένταξη κοριτσιών διαφόρων εθνικών, 
θρησκευτικών ή πολιτισμικών ομάδων σε μαθήματα φυσικής αγωγής και σε 
αθλητικούς ομίλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
προγράμματα στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως 
Νεολαία σε Δράση, Πολίτες για την Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών 
και EYES;

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης 
μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την πρόσβαση στην κατάρτιση και την επιδίωξη 
σταδιοδρομίας στον αθλητικό χώρο·

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός των κοριτσιών από τη συμμετοχή σε αθλήματα, 
κολύμβηση και σχολική διδασκαλία για πολιτιστικούς λόγους δεν αιτιολογείται από 
το οποιοδήποτε θρήσκευμα και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός·.

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 17
Παράγραφος 6

6. παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κακοποίησης στον τομέα του 
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αθλητισμού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και 
εξάλειψης, καθώς και να οργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες μέσω δικαστικής 
διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναρίθμητα σχετικά ψηφίσματα, ιδίως του 
Συμβουλίου της Ευρώπης του Μαρτίου 2002 για την πρόληψη της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και κακοποίησης γυναικών, νέων και παιδιών στον τομέα του 
αθλητισμού (ψήφισμα της Μπρατισλάβα) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
σχέση με τα ανωτέρω·

Or. pt

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. καλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις όπου 
γίνεται εκμετάλλευση του ταλέντου παιδιών με προοπτική την επιτυχία σε 
αθλητικές εκδηλώσεις και επιμένει, στο πλαίσιο των αθλητικών επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων στις οποίες λαμβάνουν μέρος παιδιά, να γίνονται σεβαστά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και το ανώτερο συμφέρον των τελευταίων·

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 19
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα προκειμένου να 
συνειδητοποιήσουν περισσότερο οι εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού τη 
σημασία που έχει το να λαμβάνεται υπόψη ο παράγω του φύλου σε όλες τις 
αποφάσεις και ενέργειές τους και την ανάγκη να περιλαμβάνεται η ισότητα των 
φύλων μεταξύ των στόχων τους κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων·

Or. es

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό 
υποχρεωτικό τμήμα του βιογραφικού όλου του διδακτικού προσωπικού της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·
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Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 21
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ίση εκπροσώπηση 
γυναικών και ανδρών σε όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων των αθλητικών 
συνδέσμων και σχετικών αρχών, καθώς και να προωθήσουν γυναίκες σε ηγετικούς 
ρόλους μέσω θετικών δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα αναρίθμητα σχετικά 
ψηφίσματα και ιδιαίτερα την πρώτη Διάσκεψη Υπουργών και Ανωτέρων 
Υπαλλήλων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS I), που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1976·

Or. pt

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την άσκηση των γυναικείων αθλημάτων 
δια των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα τους στο κοινό και 
να συμβάλλουν στη διάδοση της αρχής της ισότητας στον αθλητισμό·

Or. fr

Τροπολογία: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez 

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη 
σωματική και ψυχική υγεία των εφήβων κοριτσιών που συμμετέχουν σε κορυφαίες 
αθλητικές εκδηλώσεις, αξιολογώντας με τη μέγιστη προσοχή το αποτέλεσμα που θα 
μπορούσαν να έχουν ορισμένες απαιτήσεις στη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
τους υγεία, καθώς και στη σωματική και διανοητική τους ανάπτυξη με σκοπό να 
προλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε συνέπειες που είναι αντίθετες με το σημαντικό 
εκπαιδευτικό ρόλο του αθλητισμού·

Or. es
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Τροπολογία: Karin Resetarits

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα μέσα ενημέρωσης, μέσω στοχοθετημένων 
ενεργειών, να προβάλλουν τα επιτεύγματα των αθλητριών κατά τον ίδιο τρόπο που 
προβάλλουν τα αντίστοιχα των αθλητών·

Or. de
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