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Poprawka 1
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

(1a) uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
przestrzegania podstawowych norm pracy 
w produkcji artykułów sportowych na 
igrzyska olimpijskie1,
1 Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, s. 757.

Or. en

Poprawka 2
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Odniesienie 1 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

(1b) uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
5 czerwca 2003 r. w sprawie kobiet i 
sportu1,
1 Dz.U. C 68 E z 18.3.2004, s. 605.

Or. en

Poprawka 3
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Odniesienie 1 c (nowe)

Projekt opinii Poprawka

(1c) uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
15 marca 2006 r. w sprawie przymusowej 
prostytucji w ramach światowych imprez 
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sportowych1,
1 Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, s. 292.

Or. en

Poprawka 4
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Odniesienie 1 d (nowe)

Projekt opinii Poprawka

(1d ) uwzględniając europejską kartę praw 
kobiet w sporcie („European Chart of 
Women's rights in Sports. Jump in 
Olympia. Strong(er) Women through 
Sport”),

Or. en

Poprawka 5
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Odniesienie 1 e (nowe) 

Projekt opinii Poprawka

(1e) uwzględniając Kartę działań na rzecz 
wyeliminowania zjawiska dyskryminacji 
mniejszości seksualnych w sporcie,  

Or. en

Poprawka 6
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
oraz również zainteresowane podmioty, 
stowarzyszenia i federacje sportowe do 
zagwarantowania kobietom i mężczyznom 
równego dostępu do aktywności sportowej 
oraz do rozwijania możliwości uprawiania 
sportu i programów promowania 
aktywności sportowej, szczególnie dla
dziewcząt i kobiet ze środowisk 
w niekorzystnym położeniu;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
oraz również zainteresowane podmioty, 
stowarzyszenia i federacje sportowe do 
zagwarantowania kobietom, mężczyznom i 
dzieciom równego dostępu do 
odpowiedniej, dostosowanej do wieku i 
przystępnej aktywności sportowej oraz do 
rozwijania możliwości uprawiania sportu 
i programów na rzecz pobudzania i 
promowania aktywności sportowej oraz 
trwałego zainteresowania uprawianiem 
sportu, szczególnie wśród dziewcząt 
i kobiet ze środowisk w niekorzystnym 
położeniu;

Or. de

Poprawka 7
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
oraz również zainteresowane podmioty, 
stowarzyszenia i federacje sportowe do 
zagwarantowania kobietom i mężczyznom 
równego dostępu do aktywności sportowej 
oraz do rozwijania możliwości uprawiania 
sportu i programów promowania 
aktywności sportowej, szczególnie dla 
dziewcząt i kobiet ze środowisk 
w niekorzystnym położeniu;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, a także zainteresowane 
podmioty, stowarzyszenia i federacje 
sportowe do zagwarantowania kobietom 
i mężczyznom równego dostępu do 
aktywności sportowej oraz do zapewnienia 
kobietom będącym sportowcami równego 
traktowania w zakresie dostarczania 
sprzętu i dodatkowego wyposażenia, 
ustalania harmonogramu zawodów, czasu 
na treningi i opieki trenera oraz do 
rozwijania możliwości uprawiania sportu 
i programów promowania aktywności 
sportowej, szczególnie dla dziewcząt 
i kobiet ze środowisk w niekorzystnym 
położeniu;

Or. en
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Poprawka 8
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
oraz również zainteresowane podmioty, 
stowarzyszenia i federacje sportowe do 
zagwarantowania kobietom i mężczyznom 
równego dostępu do aktywności sportowej 
oraz do rozwijania możliwości uprawiania 
sportu i programów promowania 
aktywności sportowej, szczególnie dla 
dziewcząt i kobiet ze środowisk 
w niekorzystnym położeniu;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, a także zainteresowane 
podmioty, stowarzyszenia i federacje 
sportowe do promowania wolontariatu, 
zwiększania integracji społecznej i
zagwarantowania kobietom i mężczyznom 
równego dostępu do aktywności sportowej 
oraz do rozwijania możliwości uprawiania 
sportu i programów promowania 
aktywności sportowej, szczególnie dla 
dziewcząt i kobiet ze środowisk 
w niekorzystnym położeniu;

Or. lt

Poprawka 9
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie oraz właściwe 
zainteresowane strony, stowarzyszenia 
i federacje sportowe do zagwarantowania 
kobietom i mężczyznom równego dostępu 
do stanowisk decyzyjnych w działalności 
sportowej oraz stanowisk trenerów 
sportowych, a także równego dostępu do 
struktur administracyjnych stowarzyszeń 
sportowych;

Or. it
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Poprawka 10
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do państw członkowskich i 
odnośnych krajowych federacji 
sportowych o przyznawanie jednakowych 
nagród kobietom i mężczyznom 
uprawiającym wysoce konkurencyjne 
dyscypliny sportowe, a także o 
zagwarantowanie takich samych 
warunków na treningach i podczas 
przygotowań, w tym opieki medycznej, 
równego dostępu do konkursów, osłony 
socjalnej i odpowiedniej rehabilitacji po 
zakończeniu kariery sportowej;

Or. pt

Poprawka 11
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Radę, Komisję, państwa 
członkowskie oraz krajowe sportowe 
organy zarządzające, aby zobowiązały się 
do rozwiązania problemu homofobii i 
transfobii oraz do wdrożenia przepisów i 
antydyskryminacyjnych strategii 
politycznych, szczególnie w odniesieniu do 
będących sportowcami lesbijek, 
biseksualistów, gejów i osób 
transgenderowych;    

Or. en
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Poprawka 12
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uwzględnienia aspektu płci we 
wszystkich działaniach powiązanych ze 
sportem oraz do przedsięwzięcia 
konkretnych środków w celu zapewnienia
zrównoważonego udziału kobiet 
i mężczyzn (nie mniej niż 30% dla każdej 
z płci) na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych w sporcie;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uwzględnienia aspektu płci we 
wszystkich działaniach powiązanych ze 
sportem oraz do przedsięwzięcia 
konkretnych środków w celu zapewnienia
lepszej reprezentacji kobiet i mężczyzn na
właściwych szczeblach w organach
decyzyjnych organizacji sportowych;

Or. fr

Poprawka 13
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uwzględnienia aspektu płci we 
wszystkich działaniach powiązanych ze 
sportem oraz do przedsięwzięcia 
konkretnych środków w celu zapewnienia 
zrównoważonego udziału kobiet 
i mężczyzn (nie mniej niż 30% dla każdej 
z płci) na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych w sporcie;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uwzględnienia aspektu płci we 
wszystkich działaniach powiązanych ze 
sportem, a zwłaszcza w opracowywaniu 
polityki, procesów planowania, procedur 
budżetowych, rozwoju zasobów ludzkich, 
wykazując głębszą świadomość barier, 
jakie muszą pokonywać kobiety i 
dziewczęta, aby uzyskać dostęp do sportu, 
praktykowania go i czerpania z niego 
korzyści oraz do przedsięwzięcia 
konkretnych środków w celu zapewnienia 
zrównoważonego udziału kobiet i 
mężczyzn (nie mniej niż 30% dla każdej z 
płci) na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych w sporcie;
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Or. en

Poprawka 14
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uwzględnienia aspektu płci we 
wszystkich działaniach powiązanych ze 
sportem oraz do przedsięwzięcia 
konkretnych środków w celu zapewnienia 
zrównoważonego udziału kobiet 
i mężczyzn (nie mniej niż 30% dla każdej 
z płci) na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych w sporcie;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uwzględnienia aspektu płci we 
wszystkich działaniach powiązanych ze 
sportem oraz do przedsięwzięcia 
konkretnych środków w celu zapewnienia 
zrównoważonego udziału kobiet 
i mężczyzn na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych w sporcie;

Or. lt

Poprawka 15
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uwzględnienia aspektu płci we 
wszystkich działaniach powiązanych ze 
sportem oraz do przedsięwzięcia 
konkretnych środków w celu zapewnienia 
zrównoważonego udziału kobiet 
i mężczyzn (nie mniej niż 30% dla każdej 
z płci) na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych w sporcie;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do uwzględnienia aspektu płci we 
wszystkich działaniach powiązanych ze 
sportem oraz do przedsięwzięcia 
konkretnych środków w celu zapewnienia 
zrównoważonego udziału kobiet 
i mężczyzn (nie mniej niż 40% dla każdej 
z płci) na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych w sporcie;

Or. en
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Poprawka 16
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na dyskryminację 
kobiet w krajach, gdzie obowiązkowe jest 
noszenie chust, burek lub innego stroju, 
który uniemożliwia uprawianie sportu;

Or. en

Poprawka 17
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia możliwości 
zintegrowanych programów sportowych, 
celem rozwiązania kwestii błędnych 
wyobrażeń dotyczących możliwości kobiet 
i ich wyeliminowania, przyczynienia się 
do zmniejszenia dyskryminacji i 
osłabienia stereotypów dotyczących płci 
oraz rozszerzenia roli przypisywanej 
kobietom;     

Or. en

Poprawka 18
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. stwierdza, że zaangażowanie dziewcząt 
w aktywność sportową razem z chłopcami 
może pomóc w przezwyciężeniu uprzedzeń 
i stereotypów, które często pogarszają 
sytuację społeczną kobiet i dziewcząt; 

Or. en

Poprawka 19
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o przedłożenie 
konkretnych propozycji mających na celu 
zagwarantowanie, że środki przekazu będą 
w sposób zrównoważony informowały o 
wydarzeniach sportowych, unikając 
dyskryminacji płciowej i stereotypowego 
przedstawiania kobiet uprawiających 
sport;

Or. pt

Poprawka 20
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ponawia swój apel skierowany do 
Eurostatu, aby wypracować wskaźniki i 
statystyki dotyczące zaangażowania w 
sport mężczyzn i kobiet;

Or. en
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Poprawka 21
Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że wysokiej rangi sportsmenki 
są nośnikiem pozytywnej identyfikacji 
wśród młodzieży; podkreśla zatem 
znaczenie roli, jaką media odgrywają w 
zwiększaniu widoczności takich 
sportsmenek;

Or. fr

Poprawka 22
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, aby wspierała 
europejskie badania dotyczące 
utrzymujących się w sporcie nierówności 
płci oraz powodów, dla których kobiety 
przerywają swoją karierę sportową, oraz 
wspierała te badania;  podkreśla, że 
uznanie i finansowe wsparcie 
stowarzyszeń i instytucji sportowych 
powinno być uzależnione od 
przestrzegania zasady równości płci we 
wszystkich dziedzinach i na wszystkich 
szczeblach sportu;  

Or. en

Poprawka 23
Angelika Werthmann



AM\875819PL.doc 13/21 PE470.067v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podniesienia świadomości na temat 
znaczenia jakości wychowania fizycznego 
dziewcząt i w związku z tym zaleca 
opracowanie odpowiednich strategii 
i wytycznych;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podniesienia świadomości na temat 
znaczenia wysokiej jakości, dostosowanego 
do wieku i przyjaznego dla dzieci
wychowania fizycznego dziewcząt i 
chłopców już na etapie przedszkolnym i 
w związku z tym zaleca opracowanie 
odpowiednich strategii i wytycznych;

Or. de

Poprawka 24
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
programów, które ograniczają 
stereotypowe przedstawianie kobiet w 
sporcie przez środki przekazu w 
kontekście społecznym w ogóle, a 
zwłaszcza w kontekście wydarzeń 
sportowych; 

Or. en

Poprawka 25
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do państw członkowskich o 
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promowanie partnerstw ze szkołami 
wyższymi w celu wprowadzenia wymiaru 
płci do procesu kształcenia osób 
zawodowo zajmujących się sportem, a 
mianowicie nauczycieli wychowania 
fizycznego, mając na uwadze ważną rolę, 
jaką odgrywają nauczyciele w 
uświadamianiu rodzicom i uczniom 
kwestii zwalczania stereotypów płciowych;

Or. pt

Poprawka 26
Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia wszelkich starań 
celem zwiększenia i zapewnienia 
reprezentacji obu płci w dyscyplinach 
uprawianych w szkołach i publicznych 
obiektach sportowych;

Or. fr

Poprawka 27
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że rodzicielskie zakazy 
udziału dziewcząt imigrantek w szkolnych 
zajęciach sportowych i wyjściach na 
pływalnię nie mogą być tolerowane ani 
usprawiedliwiane względami kulturowymi 
lub religijnymi;
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Or. en

Poprawka 28
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych, aby promowały 
rozróżnienie między normami bądź 
obowiązkami nałożonymi na kobiety i 
dotyczącymi obecnych w społeczeństwie 
czynników kulturowych, związanych z 
tradycją, historycznych lub religijnych a 
pełną swobodą praktykowania każdego 
rodzaju sportu zarówno przez kobiety, jak 
i przez mężczyzn; 

Or. en

Poprawka 29
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały uwzględnianie problematyki płci 
w procesie budżetowym, tj. w równym 
stopniu finansowały żeńskie i męskie 
kluby sportowe/drużyny narodowe, aby 
nikt nie był wykluczony z powodów 
finansowych;  

Or. en

Poprawka 30
Barbara Matera
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania środków pozwalających
kobietom będącym sportowcami na 
pogodzenie życia rodzinnego
z profesjonalnym uprawianiem sportu oraz
do zapewnienia tym kobietom możliwości
treningowych i doradztwa w celu 
umożliwienia im powrotu na rynek pracy;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania szczegółowych środków i 
programów pozwalających uchronić 
kobiety przed rezygnowaniem z kariery 
sportowej z powodu niemożliwości 
pogodzenia życia rodzinnego z 
profesjonalnym uprawianiem sportu oraz
pozwalających zapewnić tym kobietom 
możliwości treningowe i doradztwo w celu 
umożliwienia im powrotu na rynek pracy, 
zwłaszcza po urlopie macierzyńskim lub 
rodzicielskim;

Or. it

Poprawka 31
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania środków pozwalających 
kobietom będącym sportowcami na 
pogodzenie życia rodzinnego 
z profesjonalnym uprawianiem sportu oraz 
do zapewnienia tym kobietom możliwości 
treningowych i doradztwa w celu 
umożliwienia im powrotu na rynek pracy;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania środków pozwalających 
kobietom i mężczyznom będącym 
sportowcami na pogodzenie życia 
rodzinnego z profesjonalnym uprawianiem 
sportu oraz do zapewnienia zwłaszcza tym 
kobietom możliwości treningowych 
i doradztwa w celu umożliwienia im 
powrotu na rynek pracy;

Or. en

Poprawka 32
Angelika Werthmann
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że w tym kontekście należy też 
pamiętać o kampaniach uwrażliwiających 
skierowanych do przedszkoli i szkół, w 
których byli zawodowi sportowcy służą za 
wzór, aby pobudzić lub podtrzymać 
zainteresowanie sportem wśród dzieci i 
młodzieży;

Or. de

Poprawka 33
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca do budowania infrastruktury 
przyjaznej dzieciom w ośrodkach 
sportowych i siłowniach, tak aby matki i 
ojcowie zajmujący się dziećmi mieli takie 
same warunki dostępu i szanse 
uprawiania sportu;

Or. pt

Poprawka 34
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję, aby wspierała 
ponadnarodowe projekty, które promują 
uwzględniające czynnik płci szkolenia w 
zakresie zarządzania, treningu, 
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sędziowania i mediów w celu 
umożliwienia kobietom pracy na 
stanowiskach wymagających pełnienia 
różnych wymaganych w sporcie funkcji;       

Or. en

Poprawka 35
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do utworzenia 
„Programu wymiany dla kobiet będących 
sportowcami” oraz do zwiększenia 
stypendiów i możliwości treningowych dla 
kobiet będących sportowcami, trenerami 
i innych kobiet aktywnych zawodowo w tej 
dziedzinie;

7. wzywa Komisję do utworzenia 
„Programu wymiany dla kobiet będących 
sportowcami” oraz do zwiększenia 
stypendiów, a także możliwości 
treningowych i zatrudnienia dla kobiet 
będących sportowcami, trenerami i innych 
kobiet aktywnych zawodowo w tej 
dziedzinie; wzywa Komisję do 
opracowania profesjonalnych norm dla 
sektora sportu, które będą zawierać 
kompleksowy opis obecnych i 
potencjalnych kwalifikacji 
charakterystycznych dla tego sektora; 

Or. lt

Poprawka 36
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla konieczność 
zrównoważonych transmisji medialnych z 
udziałem najwyższej klasy sportowców 
obu płci i wzywa krajowe organizacje i 
organy sportowe, aby zobowiązały się do 
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nieustannego monitorowania postępów w 
tym zakresie; 

Or. en

Poprawka 37
Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wskazuje, że wiele dziewcząt uprawia 
sport w młodym wieku, ale wiele z nich 
rezygnuje z niego w wieku młodzieńczym; 
w tym kontekście odnosi się do badania, 
które pokazuje, że dziewczęta 
doświadczają jawnej lub ukrytej presji ze 
strony rówieśników i rodziny, aby 
zachowywały się w sposób kobiecy lub 
podjęły obowiązki, które uniemożliwiają 
dalsze uprawianie sportu;  zachęca 
państwa członkowskie i krajowe sportowe 
organy zarządzające do opracowania 
strategii, dzięki którym programy i 
trenerzy będą szczególnie wspierać te 
dziewczęta, które przejawiają 
zainteresowanie sportem, aby mogły one 
rozwinąć tożsamość sportowca; 

Or. en

Poprawka 38
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współfinansowania projektów 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współfinansowania projektów 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego (EFRR) w celu wspierania 
infrastruktury sportowej dostosowanej do 
potrzeb kobiet oraz z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) w celu 
wspierania rozwoju kompetencji 
i możliwości zatrudnienia kobiet 
w sektorze sportu.

Regionalnego (EFRR) w celu wspierania 
infrastruktury sportowej dostosowanej do 
potrzeb kobiet oraz z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) w celu 
wspierania rozwoju kompetencji 
i możliwości zatrudnienia kobiet 
w sektorze sportu, w tym na szczeblu 
kadry zarządzającej i na najwyższych 
stanowiskach we wpływowych 
międzynarodowych agencjach i 
federacjach sportowych, takich jak 
Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej 
czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski.  

Or. en

Poprawka 39
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współfinansowania projektów 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) w celu wspierania 
infrastruktury sportowej dostosowanej do 
potrzeb kobiet oraz z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) w celu 
wspierania rozwoju kompetencji 
i możliwości zatrudnienia kobiet 
w sektorze sportu.

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współfinansowania projektów 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) w celu wspierania 
infrastruktury sportowej dostosowanej do 
potrzeb kobiet oraz z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) w celu 
wspierania rozwoju kompetencji
i możliwości zatrudnienia kobiet 
w sektorze sportu, ponieważ liczne obiekty 
sportowe skonstruowane są jeszcze tak, by 
spełniać wymagania mężczyzn, nie 
uwzględniając przy tym potrzeb kobiet pod 
względem struktur i elastyczności 
czasowej.

Or. it

Poprawka 40
Rolandas Paksas
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do współfinansowania projektów 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) w celu wspierania 
infrastruktury sportowej dostosowanej do 
potrzeb kobiet oraz z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) w celu 
wspierania rozwoju kompetencji 
i możliwości zatrudnienia kobiet 
w sektorze sportu.

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zagwarantowania sportowcom obu płci 
tego samego poziomu finansowania oraz 
do współfinansowania projektów 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) w celu wspierania 
infrastruktury sportowej dostosowanej do 
potrzeb kobiet oraz z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) w celu 
wspierania rozwoju kompetencji 
i możliwości zatrudnienia kobiet 
w sektorze sportu.

Or. lt

Poprawka 41
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły wsparcie 
finansowe dla stowarzyszeń i organizacji 
sportowych, pod warunkiem 
przestrzegania zasady równości płci we 
wszystkich obszarach i na wszystkich 
poziomach;   

Or. en


