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Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 1
1. bekezdés

1. elismeri annak fontosságát, hogy a lányok és nők (törlés) sporttevékenységekben
teljes mértékben vegyenek részt minden szinten; a nemek közötti egyenlőséget és a 
diszkriminációmentességet olyan célkitűzésként határozza meg, amely a sport oktatási 
és társadalmi feladatainak szerves részét képezi; ezen túlmenően hangsúlyozza a 
sport közegészségügyben – különösen az EU-ban jelenleg 21 millió gyermeket érintő
elhízás elleni küzdelemben – betöltött fontos szerepét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 2
1. bekezdés

1. elismeri a lányok és nők teljes jogát, hogy sporttevékenységekben vegyenek részt 
minden szinten; a nemek közötti egyenlőséget és a diszkriminációmentességet olyan 
célkitűzésként határozza meg, amely a sport oktatási és társadalmi feladatainak 
szerves részét képezi; hangsúlyozza, hogy társadalmi hátterüktől függetlenül
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biztosítani kell a nők és férfiak, fiúk és lányok – különösen a fogyatékkal élő 
személyek – egyenlő hozzáférését és részvételét valamennyi szinten, illetve a sport 
valamennyi feladatában és területén, hangsúlyozva, hogy a fogyatékkal élő nők 
kettős megkülönböztetéssel szembesülnek;

Or. pt

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

Módosítás: 3
1a. bekezdés (új)

1a. a sport nevelési és társadalmi értékei között kiemeli annak hatékonyságát a 
rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemben, valamint integráló és 
egyenlőségre törekvő hatását a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és 
esélyegyenlőség tekintetében;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 4
2. bekezdés

2. sürgeti a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a sport és a testnevelés terén történő 
fellépéseket, figyelmet fordítva a nemek közötti esélyegyenlőségre, ami azt jelenti, 
hogy rendszeresen számításba kell venni (törlés) a férfiak és nők körülményeit és
helyzetét (törlés) sportban; felszólítja az Eurostatot, hogy továbbra is dolgozzon ki 
mutatókat és szerezzen be jobb minőségű statisztikákat a férfiak és nők részvételi 
arányáról a sportban minden szinten;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 5
2a. bekezdés (új)

2a. hangsúlyozza, hogy az EU-szintű erőfeszítéseket főként az összehasonlítható 
kutatásra és a legjobb gyakorlatok cseréjére kell összpontosítani;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 6
2a. bekezdés (új)

2a. rámutat, hogy a sport és a fizikai tevékenység jelentősen hozzájárulhat a negatív 
egészségügyi tendenciák – mint például mozgásszegény életmód és az elhízás –
leküzdéséhez; hivatkozik az Eurobarometer egészségről, élelmiszerekről és 
táplálkozásról szóló legfrissebb felmérésére (2006 november), ami az európaiak 
egészségügyi és fizikai jellemvonásaival, étrendjükkel, valamint az elhízáshoz és a 
testmozgás hiányához kapcsolódó problémákkal foglalkozik;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 7
3. bekezdés

3. felhívja a tagállamokat és az illetékes hatóságokat, hogy a testneveléstanárok számára 
irányozzanak elő a nemek közötti egyenlőség témájában továbbképzéseket, és ezeket 
foglalják bele tananyagukba, valamint hogy ne fokozzák le a testnevelés mint 
tantárgy és a testneveléstanárok státuszát; hangsúlyozza az óvodában és az általános 
iskolában a fiúk és lányok együttes sportoktatásának, valamint a felsőbb osztályokban 
a koedukált, illetve egynemű testnevelésórák lehetőségének fontosságát; 
hangsúlyozza, hogy meg kell találni a fizikai tevékenység – választható alapon 
működő, lehetőség szerint a kötelező állami oktatások kívüli – „új formáit”;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Karin Resetarits

Módosítás: 8
3. bekezdés

3. felhívja a tagállamokat és az illetékes hatóságokat, hogy a testneveléstanárok számára 
irányozzanak elő a nemek közötti egyenlőség témájában továbbképzéseket, és ezeket 
foglalják bele tananyagukba; hangsúlyozza az óvodában és az általános iskolában a 
fiúk és lányok együttes sportoktatása (törlés) lehetőségének fontosságát a lányok arra 
való ösztönzése érdekében, hogy hagyományosan férfisportágakat is kipróbáljanak;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Karin Resetarits

Módosítás: 9
4. bekezdés

4. felhívja a tagállamokat, hogy készítsenek felmérést a fiúk és lányok mennyiségi és 
minőségi részvételéről a sportban az iskolán belül és kívül, és hogy bocsássák 
rendelkezésre a szükséges forrásokat a sportkínálat további bővítésére, ezáltal pedig a 
lányok részvételének növelésére a sportban; megismétli a közpénzek hatékonyságának 
ellenőrzését és értékelését a nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő 
költségvetés és hatásvizsgálat révén;

Or. de

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

Módosítás: 10
4a. bekezdés (új)

4a. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a fogyatékkal élő nők 
sport világába történő integrációját, mivel – e csoporton belül – a nők 
sporttevékenységek gyakorlásában való részvétele alacsonyabb a férfiakénál;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 11
4a. bekezdés (új)

4a. emlékeztet a nőkről és a sportról szóló, 2003. június 5-i állásfoglalására1, és arra
buzdít, hogy hajtsák végre az ott szereplő ajánlásokat; felszólítja a Bizottságot, hogy 
készítsen széleskörű tanulmányt a nők sporttal kapcsolatos helyzetéről, amint azt az 
EU sportminisztereinek 2001. november 12-én Brüsszelben tartott konferenciáján 
javasolták, valamint hogy nyújtson be – többek között – a nők sporttal kapcsolatos 
általános helyzetére vonatkozó statisztikákat és a nemekkel kapcsolatos költségvetés 
elkészítésére vonatkozó információkat;

Or. pt

  
1 HL C 68E., 2004.3.18., 605.o.



AM\670496HU.doc 5/9 PE 390.528v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Karin Resetarits

Módosítás: 12
5. bekezdés

5. hangsúlyozza a sport szerepének jelentőségét az emberek saját személyiségének 
kedvező irányú fejlődése és a társadalmi integráció megkönnyítése szempontjából; 
sürgeti a tagállamokat a különböző etnikai, vallási vagy kulturális csoportból 
származó lányok integrációjának előmozdítására a sportórákon és sportklubokban;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 13
5. bekezdés

5. hangsúlyozza a sport szerepének jelentőségét, mivel a sport megkönnyíti a társadalmi 
beilleszkedést; sürgeti a tagállamokat a különböző etnikai, vallási vagy kulturális 
csoportból származó lányok – beleértve az okmányokkal nem rendelkező fiatal 
bevándorlók – integrációjának előmozdítására a sportórákon és sportklubokban;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 14
5. bekezdés

5. hangsúlyozza a sport szerepének jelentőségét a társadalmi integráció megkönnyítése 
szempontjából; sürgeti a tagállamokat a különböző etnikai, vallási vagy kulturális 
csoportból származó lányok integrációjának előmozdítására a sportórákon és 
sportklubokban; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy e területen 
ösztönözzenek projekteket az olyan európai kezdeményezések keretén belül, mint 
például a Youth in Action (Fiatalok Lendületben), Citizens for Europe (Polgárok 
Európáért), az Esélyegyenlőség Európai Éve és az EYES;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 15
5a. bekezdés (új)

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy garantálják az esélyegyenlőséget és az egyenlő 
bánásmódot a férfiak és nők számára a képzéshez való hozzáférésben és a 
sportkarrierben;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 16
5a. bekezdés (új)

5a. rámutat, hogy a lányok sportban való részvételének megtiltását, az úszási és a tandíj 
kulturális alapon történő meghatározását lányok számára egyik kultúra vagy vallás 
sem indokolja és azt nem szabad tolerálni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 17
6. bekezdés

6. sürgeti a Bizottságot, hogy határozza meg a bevált gyakorlatokat a sport területén 
fellépő szexuális zaklatás és visszaélés elleni harcban; sürgeti a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el megelőző és felszámoló intézkedéseket, valamint folytassanak 
tudatosságnövelő kampányokat a jogorvoslati lehetőségekről, figyelembe véve az e 
tárgyban létrejött számtalan állásfoglalást, különösen az Európa Tanácsnak a 
sportban a nők, a fiatalok és a gyermekek szexuális zaklatása és a velük szembeni 
helytelen bánásmód megelőzéséről szóló, 2000 márciusi határozatát (pozsonyi 
határozat), valamint a 2003. június 5-i, fent említett európai parlamenti 
állásfoglalást;

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 18
6a. bekezdés (új)

6a. felszólítja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra a helyzetekre, 
amikor a gyermekek tehetségét a sportversenyeken elérhető siker céljából aknázzák
ki, továbbá hangsúlyozza, hogy a gyermekek részvételével zajló professzionális 
sporttevékenységeknek tiszteletben kell tartaniuk a gyermekek alapvető jogait és 
legjobb érdekeiket;

Or. fr

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

Módosítás: 19
6a. bekezdés (új)

6a. felszólítja a tagállamokat és a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, hogy tegyenek 
intézkedéseket a sportágazatban (klubok, szövetségek stb.) dolgozó valamennyi 
személy tudatosságának felkeltésére valamennyi döntésükben és az általuk elindított 
valamennyi intézkedésben a nemek közötti esélyegyenlőség fontosságával, valamint 
azzal kapcsolatban, hogy a tevékenységek tervezésekor célkitűzéseik közé a férfiak 
és nők közötti egyenlőséget is be kell venniük;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 20
6a. bekezdés (új)

6a. felszólítja a tagállamokat, hogy a testnevelést és a sportot tegyék valamennyi alap- és 
középfokú oktatási intézmény tanrendjének kötelező részévé;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 21
7. bekezdés

7. felhívja a tagállamokat és az illetékes hatóságokat, hogy biztosítsák a férfiak és nők 
egyenlő képviseletét a sportszövetségek és egyéb vonatkozó hatóságok döntéshozó 
testületeiben, valamint pozitív fellépések révén mozdítsák elő a nők vezető szerepben 
történő részvételét, figyelembe véve az e tárgyban létrejött számtalan állásfoglalást, 
különösen a testneveléssel és sporttal foglalkozó miniszterek és magas rangú 
tisztviselők 1976-ban, Párizsban tartott első konferenciáját (MINEPS I).

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 22
7a. bekezdés (új)

7a. ösztönzi a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a női sportokban való részvételt a 
médiában azzal a céllal, hogy javítsák azok közmegítélését és segítsék a sportban az 
egyenlőség elvének terjesztését.

Or. fr

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

Módosítás: 23
7a. bekezdés (új)

7a. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fordítsanak különös figyelmet a 
legmagasabb szintű versenyeken részt vevő, serdülő lányok fizikai és mentális 
egészségére, a lehető legnagyobb gondossággal értékelve azt a hatást, amelyet 
bizonyos követelmények a serdülő lányok szexuális és gyermekvállalással 
összefüggő egészsége, valamint fizikai és szellemi fejlődésük vonatkozásában 
okozhatnak, abból a célból, hogy megakadályozzanak minden olyan hatást, amely 
ellentétes a sport lényeges nevelő szerepével.

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Karin Resetarits

Módosítás: 24
7a. bekezdés (új)

7a. felszólítja a tagállamokat, hogy célzott intézkedéseken keresztül ösztönözzék a 
médiát, hogy ugyanúgy adózzanak tisztelettel a női sportolók eredményeinek, mint 
az a férfiak esetében történik.

Or. de
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