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Amendamentul 1
Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Referirea 1a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1a) având în vedere Rezoluția sa din 21 
aprilie 2004 privind respectarea 
standardelor de bază privind munca în 
producția de bunuri sportive pentru 
Jocurile Olimpice1,
1 JO C 104 E, 30.4.2004, p. 757.

Or. en

Amendamentul 2
Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Referirea 1b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1b) având în vedere Rezoluția sa din 5 
iunie 2003 privind femeile și sportul1,
1JO C 68 E, 18.3.2004, p. 605.

Or. en

Amendamentul 3
Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Referirea 1c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1c) având în vedere rezoluția sa din 15 
martie 2006 privind prostituția forțată în 
contextul evenimentelor sportive 
mondiale1,
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1JO C 291 E, 30.11.2006, p. 292.

Or. en

Amendamentul 4
Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Referirea 1d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1d) având în vedere Carta europeană a 
drepturilor femeilor în sport, din cadrul 
proiectului Olympia - „Femei (mai) 
puternice prin sport”,

Or. en

Amendamentul 5
Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Referirea 1e (nouă) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(1e) având în vedere Carta privind 
combaterea discriminării LGBT în sport,

Or. en

Amendamentul 6
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre, 
precum și părțile interesate relevante, 

1. invită Comisia și statele membre, 
precum și părțile interesate relevante, 
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asociațiile și federațiile sportive să le 
garanteze femeilor și bărbaților un acces 
egal la activitățile sportive și să dezvolte 
activități și programe sportive care să 
promoveze participarea sportivă, mai ales 
pentru fete și femei care provin din medii 
defavorizate;

asociațiile și federațiile sportive să le 
garanteze femeilor, bărbaților și copiilor un 
acces egal la activități sportive potrivite, 
adecvate vârstei și accesibile financiar, și 
să dezvolte activități și programe sportive 
care să provoace și să promoveze 
participarea sportivă și un interes susținut 
pentru sport, mai ales pentru fetele și 
femeile care provin din medii defavorizate;

Or. de

Amendamentul 7
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre, 
precum și părțile interesate relevante, 
asociațiile și federațiile sportive să le 
garanteze femeilor și bărbaților un acces 
egal la activitățile sportive și să dezvolte 
activități și programe sportive care să 
promoveze participarea sportivă, mai ales 
pentru fete și femei care provin din medii 
defavorizate;

1. invită Comisia și statele membre, 
precum și părțile interesate relevante, 
asociațiile și federațiile sportive să le 
garanteze femeilor și bărbaților un acces 
egal la activitățile sportive, să acorde 
femeilor atlete un tratament egal în 
privința furnizării de echipamente și 
materiale, a programării competițiilor și a 
perioadelor de antrenament individual 
sau încadrat, și să dezvolte activități și 
programe sportive care să promoveze 
participarea sportivă, mai ales pentru fete și 
femei care provin din medii defavorizate;

Or. en

Amendamentul 8
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre, 
precum și părțile interesate relevante, 
asociațiile și federațiile sportive să le 
garanteze femeilor și bărbaților un acces 
egal la activitățile sportive și să dezvolte 
activități și programe sportive care să 
promoveze participarea sportivă, mai ales 
pentru fete și femei care provin din medii 
defavorizate;

1. invită Comisia și statele membre, 
precum și părțile interesate relevante, 
asociațiile și federațiile sportive să 
promoveze activitățile de voluntariat, să 
consolideze incluziunea socială și să le 
garanteze femeilor și bărbaților un acces 
egal la activitățile sportive și să dezvolte 
activități și programe sportive care să 
promoveze participarea sportivă, mai ales 
pentru fete și femei care provin din medii 
defavorizate;

Or. lt

Amendamentul 9
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei și statelor membre, 
precum și părților interesate relevante, 
asociațiilor sportive și federațiilor să 
asigure paritatea în organismele 
decizionale sportive și în privința 
accesului la posturile de antrenor și 
administrator din cadrul asociațiilor
sportive;

Or. it

Amendamentul 10
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre și federațiilor 
naționale să se asigure că bărbații și 
femeile care participă la competiții 
sportive de înalt nivel primesc premii de 
valoare egală, că beneficiază de condiții 
egale de antrenament și pregătire, 
inclusiv de asistență medicală, că au acces 
egal la competiții, la beneficii și la sisteme 
adecvate de reintegrare după încheierea 
carierei sportive;

Or. pt

Amendamentul 11
Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Consiliului, Comisiei, statelor 
membre și organismelor naționale 
sportive de conducere să se angajeze în 
direcția combaterii homofobiei și 
transfobiei și să implementeze adecvat 
legislația și politicile anti-discriminare, în 
special în privința lesbienelor, 
bisexualilor, homosexualilor și 
transgenilor sportivi;

Or. en

Amendamentul 12
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
integreze aspectele privind egalitatea de 
gen în toate activitățile lor legate de sport 
și să ia măsuri concrete pentru a asigura o 
reprezentare echilibrată a femeilor și 
bărbaților (nu mai puțin de 30 % pentru 
ambele sexe) la toate nivelurile decizionale 
din sport;

2. invită Comisia și statele membre să 
integreze aspectele privind egalitatea de 
gen în toate activitățile lor legate de sport 
și să ia măsuri concrete pentru a asigura o 
reprezentare mai bună a femeilor și 
bărbaților la nivelurile decizionale 
adecvate din organismele decizionale 
sportive;

Or. fr

Amendamentul 13
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
integreze aspectele privind egalitatea de 
gen în toate activitățile lor legate de sport 
și să ia măsuri concrete pentru a asigura o 
reprezentare echilibrată a femeilor și 
bărbaților (nu mai puțin de 30 % pentru 
ambele sexe) la toate nivelurile decizionale 
din sport;

2. invită Comisia și statele membre să 
integreze aspectele privind egalitatea de 
gen în toate activitățile lor legate de sport, 
în special elaborarea politicilor, procesul 
de planificare, procedurile bugetare, 
managementul resurselor umane axat pe 
o mai bună înțelegere a obstacolelor pe 
care le pot întâmpina fetele și femeile în a 
avea acces și a participa la activitățile 
sportive și la a beneficia de pe urma 
acestora, și să ia măsuri concrete pentru a 
asigura o reprezentare echilibrată a 
femeilor și bărbaților (nu mai puțin de 30 
% pentru ambele sexe) la toate nivelurile 
decizionale din sport;

Or. en

Amendamentul 14
Rolandas Paksas
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
integreze aspectele privind egalitatea de 
gen în toate activitățile lor legate de sport 
și să ia măsuri concrete pentru a asigura o 
reprezentare echilibrată a femeilor și 
bărbaților (nu mai puțin de 30 % pentru 
ambele sexe) la toate nivelurile decizionale 
din sport;

2. invită Comisia și statele membre să 
integreze aspectele privind egalitatea de 
gen în toate activitățile lor legate de sport 
și să ia măsuri concrete pentru a asigura o 
reprezentare echilibrată a femeilor și 
bărbaților la toate nivelurile decizionale din 
sport;

Or. lt

Amendamentul 15
Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia și statele membre să 
integreze aspectele privind egalitatea de 
gen în toate activitățile lor legate de sport 
și să ia măsuri concrete pentru a asigura o 
reprezentare echilibrată a femeilor și 
bărbaților (nu mai puțin de 30 % pentru 
ambele sexe) la toate nivelurile decizionale 
din sport;

2. invită Comisia și statele membre să 
integreze aspectele privind egalitatea de 
gen în toate activitățile lor legate de sport 
și să ia măsuri concrete pentru a asigura o 
reprezentare echilibrată a femeilor și 
bărbaților (nu mai puțin de 40 % pentru 
ambele sexe) la toate nivelurile decizionale 
din sport;

Or. en

Amendamentul 16
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția asupra discriminării 
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femeilor în țările în care este obligatoriu 
portul voalului, al burkăi sau a altor 
articole de vestimentație care fac 
imposibilă practicarea unui sport;

Or. en

Amendamentul 17
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia și statele membre să ia 
în considerare posibilitatea unor 
programe sportive integrate, pentru a 
combate și a elimina ideile greșite cu 
privire la capacitățile femeilor, pentru a 
contribui la reducerea discriminărilor și a 
stereotipurilor de gen și pentru a extinde 
rolul acordat femeilor;

Or. en

Amendamentul 18
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. precizează că implicarea fetelor 
alături de băieți în activitățile sportive 
poate contribui la eliminarea prejudecății 
și a stereotipurilor care contribuie adesea 
la vulnerabilitatea socială a femeilor și a 
fetelor;

Or. en
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Amendamentul 19
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să propună măsuri 
specifice pentru ca mass-media să 
prezinte evenimentele sportive într-un 
mod echilibrat, evitând discriminarea de 
gen și reprezentările stereotipe ale 
femeilor în sport;

Or. pt

Amendamentul 20
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reiterează solicitarea adresată 
Eurostat de a elabora indicatori și a 
efectua statistici privind implicarea 
bărbaților și a femeilor în sport;

Or. en

Amendamentul 21
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că femeile sportive de înalt 
nivel reprezintă un bun model pentru 
tineri; subliniază, de aceea, importanța 
rolului mass-media în promovarea 
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imaginii acestor sportive;

Or. fr

Amendamentul 22
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să susțină și să 
încurajeze cercetarea europeană în 
direcția investigării persistenței 
inegalităților de gen în sport și a motivelor 
pentru care femeile își întrerup cariera 
sportivă; subliniază că recunoașterea și 
susținerea financiară a asociațiilor și 
instituțiilor sportive ar trebui condiționată 
de respectarea egalității de gen în toate 
sectoarele și la toatele nivelurile din 
domeniul sportului;

Or. en

Amendamentul 23
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
crească nivelul de sensibilizare cu privire 
la importanța educației fizice de calitate 
pentru fete și, prin urmare, sugerează 
dezvoltarea unor strategii și orientări 
corespunzătoare;

4. invită Comisia și statele membre să 
crească nivelul de sensibilizare cu privire 
la importanța educației fizice de calitate, 
încă de la nivel preșcolar, pentru fete și 
băieți, care să fie adecvată vârstei și 
accesibilă copiilor; prin urmare, sugerează
dezvoltarea unor strategii și orientări 
corespunzătoare;

Or. de
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Amendamentul 24
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte programe de reducere a 
stereotipizării femeilor care practică 
sportul în prezentările pe care mass-media 
le face societății ca întreg și, în special, 
evenimentelor sportive;

Or. en

Amendamentul 25
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să promoveze 
parteneriatele cu instituțiile de 
învățământ superior, pentru a asigura 
integrarea dimensiunii de gen în educația 
sportivilor profesioniști, și în special a 
profesorilor de educație fizică, având în 
vedere rolul esențial al acestora în 
sensibilizarea părinților și a copiilor cu 
privire la necesitatea de a combate 
stereotipurile de gen;  

Or. pt

Amendamentul 26
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei și statelor membre să 
facă toate eforturile pentru a promova și a 
asigura practicarea sportului de către 
ambele genuri în școli și în bazele sportive 
publice;

Or. fr

Amendamentul 27
Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că faptul că unii părinți 
interzic fetelor imigrante să ia parte la 
activitățile sportive școlare, printre care 
înotul, nu poate fi tolerat sau scuzat din 
rațiuni culturale sau religioase;

Or. en

Amendamentul 28
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă să 
promoveze distincția dintre, pe de o parte, 
normele și obligațiile impuse femeilor din 
motive legate de cultură, tradiții, istorie 
sau religie și, pe de altă parte, libertatea 
absolută a femeilor și a bărbaților 
deopotrivă de a practica orice sport;
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Or. en

Amendamentul 29
Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre să susțină 
bugetarea de gen, altfel spus, finanțarea 
egală a echipelor sportive feminine și 
masculine naționale sau de club, astfel 
încât nicio persoană să nu fie eliminată 
din motive financiare;

Or. en

Amendamentul 30
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte măsuri care să le permită 
sportivelor să îmbine viața de familie și 
viața sportivă profesională și să pună la 
dispoziție cursuri de formare și consiliere 
pentru sportive pentru a le facilita 
reintegrarea pe piața muncii;

6. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte măsuri și programe specifice, 
care să evite ca femeile să fie obligate să-
și abandoneze cariera sportivă din cauza 
imposibilității de a reconcilia viața de 
familie cu viața de sportiv profesionist și să 
pună la dispoziție cursuri de formare și 
consiliere pentru sportive pentru a le 
facilita reintegrarea pe piața muncii, în 
special după concediul de maternitate sau 
după cel parental; 

Or. it

Amendamentul 31
Ulrike Lunacek
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte măsuri care să le permită 
sportivelor să îmbine viața de familie și 
viața sportivă profesională și să pună la 
dispoziție cursuri de formare și consiliere 
pentru sportive pentru a le facilita 
reintegrarea pe piața muncii;

6. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte măsuri care să le permită 
sportivelor și sportivilor să îmbine viața de 
familie și viața sportivă profesională și să 
pună la dispoziție cursuri de formare și 
consiliere, în special pentru sportive pentru 
a le facilita reintegrarea pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 32
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. sugerează, de asemenea, în acest 
context, să se ia în considerare 
posibilitatea organizării unor campanii de 
sensibilizare cu privire la sport în 
grădinițe și școli, în care foștii sportivi și 
sportive de performanță să fie prezentați 
ca modele de rol, pentru a trezi sau a 
menține interesul pentru sport în rândul 
copiilor și tinerilor;

Or. de

Amendamentul 33
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. susține crearea unor creșe în centrele 
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sportive și în sălile de sport, astfel încât 
părinților de ambele sexe care își aduc 
copiii mici în aceste locuri să li se 
garanteze un acces egal la dotările 
sportive;

Or. pt

Amendamentul 34
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să susțină proiecte 
transnaționale de promovare a unei 
formări care să includă dimensiunea de 
gen în domeniul managementului, 
antrenamentului, arbitrajului și presei, 
pentru a da femeilor posibilitatea de a 
îndeplini diferite funcții necesare în sport;

Or. en

Amendamentul 35
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să creeze un „Program de 
schimb pentru sportive” și să crească 
numărul burselor și al cursurilor de 
formare pentru sportive, antrenoare și alte 
femei care își desfășoară activitatea în 
acest domeniu;

7. invită Comisia să creeze un „Program de 
schimb pentru sportive” și să crească 
numărul burselor, al cursurilor de formare 
și al posibilităților de angajare pentru 
sportive, antrenoare și alte femei care își 
desfășoară activitatea în acest domeniu;
solicită Comisiei să stabilească standarde 
profesionale în domeniul sportului, care 
să includă o descriere aprofundată a 
calificărilor specifice acestuia, în prezent 
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și în perspectivă;

Or. lt

Amendamentul 36
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea unei prezentări 
echilibrate în mass-media a sportivelor și 
sportivilor de performanță și solicită 
organizațiilor și autorităților sportive 
naționale să monitorizeze continuu 
evoluția acestui aspect;

Or. en

Amendamentul 37
Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că multe fete încep să 
practice un sport de foarte tinere, dar 
multe abandonează în adolescență; atrage 
atenția, în acest context, asupra existenței 
unor studii care arată că fetele sunt 
supuse unor presiuni mai mult sau mai 
puțin explicite din partea colegilor sau a 
familiilor pentru a se „feminiza” sau 
pentru a-și asuma responsabilități 
incompatibile cu o practică sportivă 
sistematică; încurajează statele membre și 
organismele sportive naționale să 
elaboreze strategii de implementare a 
unor programe și servicii de consiliere 
care să ajute în special fetele interesate de 
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sport să-și formeze o identitate sportivă;

Or. en

Amendamentul 38
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
cofinanțeze proiecte prin intermediul 
Fondului european de dezvoltare regională 
(FEDR) pentru a sprijini infrastructura 
sportivă adaptată la nevoile femeilor și prin 
intermediul Fondului social european 
(FSE) pentru a sprijini dezvoltarea 
competențelor și integrarea profesională a 
femeilor din domeniul sportului.

8. invită Comisia și statele membre să 
cofinanțeze proiecte prin intermediul 
Fondului european de dezvoltare regională 
(FEDR) pentru a sprijini infrastructura 
sportivă adaptată la nevoile femeilor și prin 
intermediul Fondului social european 
(FSE) pentru a sprijini dezvoltarea 
competențelor și integrarea profesională a 
femeilor din domeniul sportului, inclusiv 
în privința posturilor de management și 
de conducere din agențiile și federațiile 
sportive internaționale influente, precum 
„Fédération Internationale de Football 
Association”(FIFA) și Comitetul Olimpic 
Internațional.
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Amendamentul 39
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
cofinanțeze proiecte prin intermediul 
Fondului european de dezvoltare regională 
(FEDR) pentru a sprijini infrastructura 
sportivă adaptată la nevoile femeilor și prin 
intermediul Fondului social european 

8. invită Comisia și statele membre să 
cofinanțeze proiecte prin intermediul 
Fondului european de dezvoltare regională 
(FEDR) pentru a sprijini infrastructura 
sportivă adaptată la nevoile femeilor și prin 
intermediul Fondului social european 
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(FSE) pentru a sprijini dezvoltarea 
competențelor și integrarea profesională a 
femeilor din domeniul sportului.

(FSE) pentru a sprijini dezvoltarea 
competențelor și integrarea profesională a 
femeilor din domeniul sportului, având în 
vedere faptul că organizarea sportului are 
încă tendința de a se structura în jurul 
priorităților bărbaților, fără a lua în 
considerare necesitățile femeilor în 
materie de structuri și orare flexibile.

Or. it

Amendamentul 40
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
cofinanțeze proiecte prin intermediul 
Fondului european de dezvoltare regională 
(FEDR) pentru a sprijini infrastructura 
sportivă adaptată la nevoile femeilor și prin 
intermediul Fondului social european 
(FSE) pentru a sprijini dezvoltarea 
competențelor și integrarea profesională a 
femeilor din domeniul sportului.

8. invită Comisia și statele membre să 
aloce același volum de fonduri pentru 
sportivi și pentru sportive și să cofinanțeze 
proiecte prin intermediul Fondului 
european de dezvoltare regională (FEDR) 
pentru a sprijini infrastructura sportivă 
adaptată la nevoile femeilor și prin 
intermediul Fondului social european 
(FSE) pentru a sprijini dezvoltarea 
competențelor și integrarea profesională a 
femeilor din domeniul sportului.

Or. lt

Amendamentul 41
Joanna Senyszyn

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei și statelor membre să 
aloce sprijin financiar pentru asociațiile și 
organizațiile sportive, cu condiția 
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respectării principiului egalității de gen în 
toate sectoarele și la toate nivelurile;
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