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Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool
Poprawka 1
Ustęp 1

1. uznaje znaczenie pełnego uczestnictwa dziewcząt i kobiet (skreślenie) w zajęciach 
sportowych na wszystkich poziomach; definiuje równouprawnienie płci oraz brak 
dyskryminacji jako cele stanowiące nieodłączny element oświatowych i społecznych 
funkcji sportu; podkreśla ponadto ważną rolę sportu dla zdrowia publicznego, 
zwłaszcza w walce z otyłością, na którą cierpi obecnie 21 mln dzieci w UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 2
Ustęp 1

1. uznaje pełne prawo dziewcząt i kobiet do uczestnictwa w zajęciach sportowych na 
wszystkich poziomach; definiuje równouprawnienie płci oraz brak dyskryminacji jako 
cele stanowiące nieodłączny element kształceniowych i społecznych funkcji sportu;
nalega na konieczność zapewnienia równego dostępu i uczestnictwa kobiet i 
mężczyzn - chłopców i dziewcząt - na wszystkich poziomach, we wszystkich 
zadaniach i obszarach sportu, niezależnie od środowiska społecznego; odnosi to w 
szczególności do osób niepełnosprawnych podkreślając, że niepełnosprawne kobiety 
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są w podwójny sposób dyskryminowane;

Or. pt

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 3
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wśród walorów edukacyjnych i społecznych sportu wyróżnia się jego skuteczność w 
zwalczaniu rasizmu i ksenofobii oraz potencjał integracyjny i egalitarny związany z 
równym traktowaniem i równością szans dla mężczyzn i kobiet;

Or. es

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 4
Ustęp 2

2. nalega na państwa członkowskie aby rozwijały działania w dziedzinie sportu i 
wychowania fizycznego, włączając aspekty związane z płcią, w sposób 
uwzględniający warunki i sytuację kobiet i mężczyzn w sporcie; wzywa Eurostat do 
dalszego opracowywania wskaźników oraz poprawy jakości statystyk na temat 
uprawiania sportu przez kobiety i mężczyzn na wszystkich poziomach;

Or. pt

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 5
Ustęp 2 a (nowy) 

2a. podkreśla, że starania na szczeblu UE powinny być skoncentrowane głównie na 
intensyfikacji porównywalnych badań i wymianie wzorcowych praktyk;

Or. en
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 6
Ustęp 2 a (nowy) 

2a. podkreśla, że sport i aktywność fizyczna mogą się znacznie przyczynić do zwalczania 
negatywnych tendencji zdrowotnych, takich jak siedzący tryb życia i otyłość; 
odwołuje się do niedawnego sondażu Eurobarometru na temat zdrowia, żywności i 
odżywiania (listopad 2006 r.), który bada zdrowotne i fizyczne cechy Europejczyków, 
ich dietę i problemy związane z otyłością i brakiem ruchu;

Or. en

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 7
Ustęp 3

3. nawołuje państwa członkowskie oraz odnośne władze do zapewnienia nauczycielom 
wychowania fizycznego szkolenia w zakresie problematyki płci poprzez włączenie tej 
problematyki do ich programu nauczania, oraz nawołuje do zaprzestania 
umniejszania roli przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, i nauczających go 
nauczycieli; podkreśla znaczenie możliwości koedukacji w dziedzinie sportu na 
poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej, a także znaczenie klas 
koedukacyjnych i niekoedukacyjnych w późniejszym kształceniu; nalega na 
konieczność wypracowania „nowych form” aktywności fizycznej o charakterze 
dobrowolnym, najlepiej poza ramami obowiązkowego nauczania publicznego;

Or. pt

Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 8
Ustęp 3

3. nawołuje państwa członkowskie oraz odnośne władze do zapewnienia nauczycielom 
wychowania fizycznego szkolenia w zakresie problematyki płci poprzez włączenie tej 
problematyki do ich programu nauczania; podkreśla znaczenie możliwości koedukacji 
w dziedzinie sportu na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej w celu 
zachęcenia dziewczynek do wypróbowania także dyscyplin sportowych tradycyjnie 
uznawanych za „męskie”;

Or. de
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Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 9
Ustęp 4

4. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia analizy ilościowego i 
jakościowego uczestnictwa chłopców i dziewcząt w zajęciach sportowych w szkole i 
poza nią, a także do przeznaczenia niezbędnych zasobów na dalsze rozszerzanie oferty 
zajęć sportowych, a przez to zwiększenie uczestnictwa dziewcząt w zajęciach 
sportowych; ponownie przypomina o konieczności nadzorowania i oceny skuteczności 
wydatków publicznych na ten cel za pomocą budżetowania pod kątem płci oraz oceny 
wpływu takiego budżetowania;

Or. de

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 10
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania integracji niepełnosprawnych 
kobiet w świecie sportu ponieważ to właśnie w tym środowisku udział i uprawianie 
sportu przez kobiety jest niższy niż udział mężczyzn;

Or. es

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 11
Ustęp 4 a (nowy)

4a. przypomina własną rezolucję z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie kobiet i sportu1

oraz nalega na zastosowanie zawartych w niej zaleceń; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie wyczerpującego badania na temat pozycji kobiet w sporcie, co 
zasugerowano we wnioskach z konferencji ministrów sportu UE, jaka odbyła się w 
dniu 12 listopada 2001 r. w Brukseli, oraz o przedstawienie m. in. statystyk 
dotyczących ogólnej sytuacji kobiet w sporcie i danych w zakresie wprowadzania 
zagadnień związanych z płcią do budżetu;

Or. pt

  
1 Dz.U. C 68E z 18.3.2004, str. 605.
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Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 12
Ustęp 5

5. podkreśla ważną rolę sportu w procesie pozytywnego rozwoju własnej osobowości 
oraz w procesie ułatwiania integracji społecznej; domaga się, aby państwa 
członkowskie wspierały integrację dziewcząt pochodzących z innych grup etnicznych, 
religijnych lub kulturowych poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych i 
członkostwo w klubach sportowych;

Or. de

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 13
Ustęp 5

5. podkreśla ważną rolę, jaką sport odgrywa w ułatwianiu integracji społecznej; domaga 
się, aby państwa członkowskie wspierały integrację dziewcząt pochodzących z innych 
grup etnicznych, religijnych lub kulturowych, w tym młodych, nielegalnych 
imigrantek, poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych i członkostwo w klubach 
sportowych;

Or. pt

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 14
Ustęp 5

5. podkreśla ważną rolę sportu w procesie ułatwiania integracji społecznej; domaga się, 
aby państwa członkowskie wspierały integrację dziewcząt pochodzących z innych 
grup etnicznych, religijnych lub kulturowych poprzez uczestnictwo w zajęciach 
sportowych i członkostwo w klubach sportowych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania projektów z tej dziedziny w ramach europejskich 
inicjatyw takich jak „Młodzież w działaniu”, „Obywatele dla Europy”, Europejski 
Rok Równych Szans dla Wszystkich oraz Europejski Rok Edukacji przez Sport 
(EYES);

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 15
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania zasady równych szans i równego 
traktowania dla mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do szkolenia i realizowania 
kariery w świecie sportu;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 16
Ustęp 5 a (nowy) 

5a. zwraca uwagę, że zabranianie dziewczynkom udziału w zajęciach sportowych, 
pływaniu i zajęciach szkolnych z powodów kulturowych nie jest uzasadnione ani 
kulturą, ani religią i nie powinno być tolerowane;

Or. en

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 17
Ustęp 6

6. domaga się, aby Komisja wskazała wzorce walki z molestowaniem i 
wykorzystywaniem seksualnym w sporcie; nalega, aby państwa członkowskie podjęły 
środki zapobiegawcze i eliminujące, a także organizowały kampanie podnoszące 
poziom świadomości społecznej na temat dostępnych działań prawnych w tym 
względzie, biorąc pod uwagę liczne istniejące rezolucje w omawianej sprawie, a w 
szczególności rezolucję Rady Europy z marca 2000 r. dotyczącą zapobiegania 
molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu kobiet, młodzieży i dzieci w sporcie 
(Rezolucja z Bratysławy) oraz wspomnianą już rezolucję Parlamentu Europejskiego 
z dnia 5 czerwca 2003 r.;

Or. pt
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 18
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na przypadki, w 
których talent dzieci wykorzystywany jest do celów odnoszenia sukcesów na
zawodach sportowych, i nalega, aby sport profesjonalny, w którym uczestniczą 
dzieci, przestrzegał podstawowych praw i nadrzędnego interesu tych ostatnich;

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 19
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zwraca się do państw członkowskich i odpowiednich władz o podjęcie działań 
mających na celu uświadomienie osobom pracującym w branży sportowej (kluby, 
federacje etc.) znaczenia, jakie ma uwzględnianie zagadnień dotyczących 
równouprawnienia płci we wszystkich ich decyzjach, jak również we wszystkich 
inicjowanych przez nich działaniach, a także konieczności włączenia do programu 
zajęć równouprawnienia kobiet i mężczyzn jako celu do osiągnięcia; 

Or. es

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 20
Ustęp 6 a (nowy) 

6a. wzywa państwa członkowskie do uczynienia wychowania fizycznego i sportu 
obowiązkowym elementem programu nauczania we wszystkich szkołach 
podstawowych i średnich; 

Or. en

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 21
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie oraz właściwe organy do realizacji pozytywnych 
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działań w postaci zagwarantowania równej reprezentacji kobiet i mężczyzn we 
wszystkich organach decyzyjnych stowarzyszeń sportowych oraz odnośnych władz, a 
także do sprzyjania obejmowaniu przez kobiety funkcji kierowniczych, biorąc pod 
uwagę liczne rezolucje na ten temat, a w szczególności pierwszą konferencję 
ministrów i wysokich urzędników ds. wychowania fizycznego i sportu (MINEPS I), 
jaka odbyła się w Paryżu w 1976 r.;

Or. pt

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 22
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zachęca państwa członkowskie, aby promowały w mediach uprawianie żeńskich 
dyscyplin sportowych, aby poprawić przez to wizerunek tych dyscyplin w oczach 
opinii publicznej i wnieść wkład w szerzenie zasady równych szans w sporcie.

Or. fr

Poprawkę złożyły Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Poprawka 23
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na zdrowie 
psychiczne i fizyczne nastolatków uczestniczących w zawodach na wysokim 
poziomie, uważnie oceniając skutki, jakie pewne wymogi mogą wywierać na zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne młodzieży oraz na jej rozwój fizyczny i psychiczny, tak 
aby nie spowodować skutków odwrotnych niż te jakie oczekuje się osiągnąć dzięki 
edukacyjnej roli sportu. 

Or. es

Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 24
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa państwa członkowskie, aby poprzez celowe działania zachęcały media do 
doceniania osiągnięć kobiet-sportowców na równi z osiągnięciami sportowców-
mężczyzn.
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