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Amendament depus de Corien Wortmann-Kool

Amendamentul 1
Punctul 1

1. recunoaşte importanţa participării depline a fetelor şi femeilor (text eliminat) la 
activităţi sportive la toate nivelurile; defineşte egalitatea între sexe şi nediscriminarea 
ca reprezentând obiective ce fac parte integrantă din funcţiile educaţionale şi sociale 
ale sportului; în plus, subliniază rolul important al sportului pentru sănătatea 
publică, în special în lupta împotriva obezităţii care afectează în prezent 21 de 
milioane de copii în UE;

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 2
Punctul 1

1. recunoaşte drepturile depline ale fetelor şi femeilor de a participa la activităţi sportive 
la toate nivelurile; defineşte egalitatea între sexe şi nediscriminarea ca reprezentând 
obiective ce fac parte integrantă din funcţiile educaţionale şi sociale ale sportului;
insistă asupra necesităţii de a asigura acces şi participare egale pentru femei şi 
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bărbaţi, băieţi şi fete, la toate nivelurile, funcţiile şi domeniile sportive, indiferent de 
mediul lor social şi, în special, pentru persoanele cu handicap, evidenţiind faptul că 
femeile cu handicap se confruntă cu o dublă discriminare;

Or. pt

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul 3
Punctul 1a (nou)

1a subliniază printre valorile educative şi sociale ale sportului eficienţa sa în 
combaterea rasismului şi xenofobiei şi efectul său de integrare şi egalitar privind 
egalitatea de tratament şi de şanse între bărbaţi şi femei;

Or. es

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 4
Punctul 2

2. îndeamnă statele membre să dezvolte acţiuni în domeniul sportului şi al educaţiei 
fizice, integrând dimensiunea de gen, lucru pentru care vor trebui să ţină seama de 
condiţiile şi situaţia femeilor şi bărbaţilor în sport; recomandă Eurostat să continue 
elaborarea de indicatori şi să obţină statistici de o calitate superioară privind 
participarea bărbaţilor şi femeilor la activităţile sportive la toate nivelurile;

Or. pt

Amendament depus de Corien Wortmann-Kool

Amendamentul 5
Punctul 2a (nou)

2a accentuează faptul că eforturile la nivel comunitar ar trebui să se concentreze în 
special pe promovarea cercetării comparative şi pe schimbul celor mai bune 
practici;

Or. en
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 6
Punctul 2a (nou)

2a subliniază faptul că sportul şi activitatea fizică pot avea o contribuţie importantă la 
combaterea tendinţelor negative în sănătate cum ar fi stilul de viaţă sedentar şi 
obezitatea; se referă la recentul Eurobarometru privind sănătatea, alimentaţia şi 
nutriţia (noiembrie 2006) care se referă la caracteristicile fizice şi de sănătate ale 
europenilor, la modul lor de a se hrăni şi la probleme legate de obezitate şi de lipsa 
de mişcare;

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 7
Punctul 3

3. recomandă statelor membre şi autorităţilor competente să asigure instruirea 
profesorilor de educaţie fizică în ceea ce priveşte aspectul legat de sexe, prin 
includerea acestuia în programă şi să nu mai devalorizeze statutul disciplinei educaţie 
fizică şi al profesorilor acesteia; subliniază importanţa posibilităţii continuării 
învăţământului mixt sportiv pentru copiii din creşe şi şcoli elementare, precum şi a 
claselor de învăţământ mixt şi a claselor de învăţământ destinate exclusiv fetelor sau 
băieţilor; insistă asupra necesităţii de a găsi „forme noi” de activitate fizică, cu 
caracter facultativ, de preferinţă în afara învăţământului public obligatoriu;

Or. pt

Amendament depus de Karin Resetarits

Amendamentul 8
Punctul 3

3. recomandă statelor membre şi autorităţilor competente să asigure instruirea 
profesorilor de educaţie fizică în ceea ce priveşte aspectul legat de sexe, prin 
includerea acestuia în programă; subliniază importanţa posibilităţii continuării 
învăţământului mixt sportiv pentru copiii din creşe şi şcoli elementare, pentru a 
încuraja fetele să încerce şi sporturile practicate în mod tradiţional de băieţi;

Or. de
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Amendament depus de Karin Resetarits

Amendamentul 9
Punctul 4

4. recomandă statelor membre să efectueze un studiu privind participarea cantitativă şi 
calitativă a fetelor şi băieţilor la activităţile sportive în cadrul şi în afara şcolilor şi să 
furnizeze resursele necesare în vederea extinderii gamei de sporturi practicabile 
pentru a creşte, astfel, participarea fetelor la activităţile sportive; reiterează 
necesitatea supravegherii şi evaluării eficienţei acestor cheltuieli publice cu ajutorul 
unui instrument de evaluare a dimensiunii genului în bugete şi a impactului genului;

Or. de

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul10
Punctul 4a (nou)

4a îndeamnă Comisia şi statele membre să promoveze integrarea femeilor cu handicap 
în lumea sportului având în vedere că, în cadrul acestei comunităţi, participarea şi 
practicarea activităţilor sportive de către femei sunt mai reduse decât în cazul 
bărbaţilor;

Or. es

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 11
Punctul 4a (nou)

4a. reaminteşte Rezoluţia sa din 5 iunie 2003 privind femeile şi sportul1 şi insistă asupra 
aplicării recomandărilor conţinute în aceasta; invită Comisia să realizeze un studiu 
exhaustiv referitor la situaţia femeilor în sport, aşa cum se sugerează în concluziile 
Conferinţei miniştrilor sportului din UE, care a avut loc la 12 noiembrie 2001 la 
Bruxelles, şi să prezinte, printre altele, statistici privind situaţia generală a femeilor 
în sport şi date privind integrarea dimensiunii de gen în buget;

Or. pt

  
1 JO C 68E, 18.3.2004, p. 605.
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Amendament depus de Karin Resetarits

Amendamentul 12
Punctul 5

5. subliniază rolul important al sportului în dezvoltarea pozitivă a personalităţii 
fiecăruia, precum şi în facilitarea integrării sociale; invită statele membre să 
promoveze integrarea fetelor aparţinând unor grupuri etnice, religioase sau culturale 
diferite în orele de sport şi cluburile sportive;

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 13
Punctul 5

5. subliniază rolul important al sportului, deoarece facilitează integrarea socială; invită 
statele membre să promoveze integrarea fetelor aparţinând unor grupuri etnice, 
religioase sau culturale diferite, inclusiv a tinerelor imigrante fără documente 
legale, în orele de sport şi cluburile sportive;

Or. pt

Amendament depus de Corien Wortmann-Kool

Amendamentul 14
Punctul 5

5. subliniază rolul important al sportului în facilitarea integrării sociale; invită statele 
membre să promoveze integrarea fetelor aparţinând unor grupuri etnice, religioase sau 
culturale diferite în orele de sport şi cluburile sportive; invită Comisia şi statele 
membre să încurajeze proiecte în acest domeniu în cadrul iniţiativelor europene 
cum ar fi „Tineretul în acţiune”, „Cetăţeni pentru Europa”, Anul european al 
egalităţii de şanse şi EYES;

Or. en

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 15
Punctul 5a (nou)

5a. solicită statelor membre să garanteze egalitatea de şanse şi de tratament între 
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bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la formare şi la urmarea unei cariere în 
domediul sportiv;

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 16
Punctul 5a (nou)

5a. subliniază că faptul de a nu permite fetelor să ia parte la sporturi, înot precum şi 
taxele de şcolarizare pe motive culturale nu sunt  justificate de nicio cultură sau 
religie şi nu trebuie tolerate;

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 17
Punctul 6

6. îndeamnă Comisia să identifice cele mai bune practici în cadrul luptei împotriva 
hărţuirii sexuale şi a abuzului în sport; îndeamnă statele membre să adopte măsuri de 
prevenire şi de eliminare, precum şi campanii de sensibilizare privind mijloacele de 
acţiune în justiţie disponibile, ţinând seama de nenumăratele rezoluţii existente pe 
această temă, în special Rezoluţia Consiliului Europei din martie 2000 privind 
prevenirea hărţuirii sexuale şi a abuzului femeilor, a tinerilor şi a copiilor în sport 
(Rezoluţia de la Bratislava) şi Rezoluţia Parlamentului European din 5 iunie 2003 
menţionată anterior;

Or. pt

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 18
Punctul 6a (nou)

6a. solicită statelor membre să acorde o atenţie deosebită situaţiilor de exploatare a 
talentului copiilor în vederea reuşitei la competiţii sportive şi insistă ca activităţile 
sportive profesioniste în care sunt implicaţi copii să respecte drepturile 
fundamentale şi interesul suprem al acestora;

Or. fr
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Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul19
Punctul 6a (nou)

6a. solicită statelor membre şi autorităţilor competente să ia măsuri pentru a sensibiliza 
toate persoanele care lucrează în domeniul sportiv (cluburi, federaţii, etc.) privind 
importanţa integrării dimensiunii de gen în toate deciziile pe care le iau, precum şi 
în toate acţiunile pe care le pun în practică  şi privind necesitatea de a include 
egalitatea dintre bărbaţi şi femei printre obiectivele pe care le au în programarea 
activităţilor;

Or. es

Amendament depus de Corien Wortmann-Kool

Amendamentul 20
Punctul 6a (nou)

6a. invită statele membre să facă din educaţie fizică şi sport o disciplină obligatorie din 
programa şcolară a tuturor instituţiilor de învăţământ primar şi liceal;

Or. en

Amendament depus deIlda Figueiredo

Amendamentul 21
Punctul 7

7. recomandă statelor membre şi autorităţilor competente să asigure reprezentarea egală a 
femeilor şi bărbaţilor în toate organismele de decizie ale asociaţiilor sportive şi 
autorităţilor competente, precum şi promovarea femeilor în funcţii de conducere, prin 
acţiune pozitivă, ţinând seama de nenumăratele rezoluţii pe această temă, în special 
Prima conferinţă a miniştrilor şi înalţilor responsabili în probleme de sport şi 
educaţie fizică (MINEPS I), care a avut loc la Paris în 1976;

Or. pt
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Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 22
Punctul 7a (nou)

7a încurajează statele membre să promoveze practica sporturilor feminine în 
mijloacele de comunicare în masă în vederea îmbunătăţirii imaginii acestor sporturi 
în ochii publicului şi să contribuie la difuzarea principiului egalităţii în sport.

Or. fr

Amendament depus de Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendamentul23
Punctul 7a (nou)

7a îndeamnă Comisia şi statele membre să acorde o atenţie deosebită sănătăţii fizice şi 
psihice a adolescentelor care participă la competiţii de nivel înalt, evaluând cu grijă 
maximă efectele pe care le pot avea anumite cerinţe asupra sănătăţii sexuale şi de 
reproducere a adolescentelor şi asupra dezvoltării fizice şi psihice a acestora pentru 
a nu se produce în niciun caz efecte contrarii importantului rol educativ al 
sportului.

Or. es

Amendament depus de Karin Resetarits

Amendamentul 24
Punctul 7a (nou)

7a. invită statele membre să încurajeze, prin proiecte punctuale, mass media să acorde 
performanţelor sportivelor aceeaşi atenţie pe care o acordă performanţelor 
sportivilor.

Or. de


