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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE400.386v01-00)
Pia Elda Locatelli
σχετικά με την Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό
(2007/2261(INI))

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη A (νέα)

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί όσον αφορά την 
ισότητα μεταξύ των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον αθλητισμό εξακολουθούν 
να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών,  

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στον αθλητισμό υποεκπροσωπούνται σε όλα τα 
επίπεδα της ιεραρχίας και της διοίκησης,

Or. en
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Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση και εκμετάλλευση 
εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα και σε όλα τα επίπεδα κι ότι οι 
πρακτικές αυτές έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στη σωματική και την ψυχική 
υγεία των γυναικών, 

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 4
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους λαμβάνοντες τις 
αποφάσεις σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο να λάβουν μέτρα που θα θέσουν 
τέρμα στις διακρίσεις λόγω φύλου, προωθώντας και ενισχύοντας τις πολιτικές και 
τις πρακτικές για την ισότητα των φύλων στα εθνικά Υπουργεία Παιδείας, στα 
ευρωπαϊκά και εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και στη χρηματοδότηση 
της έρευνας και της παιδείας,

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν την ίδια στήριξη και τις ίδιες δυνατότητες σε 
επίπεδο φυσικής αγωγής και αθλητισμού, δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου και 
άμιλλας, σε γυναίκες και σε άνδρες εκπονώντας πιο ισότιμα αθλητικά προγράμματα, 
με στόχο την επανόρθωση των υφισταμένων ανισοτήτων·

Or. pt
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. εκφράζει την ικανοποίησή του για το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για τον 
αθλητισμό που πραγματεύεται διεξοδικά τα σχετικά με τον αθλητισμό θέματα· 
λυπάται, ωστόσο, που δεν λαμβάνει δεόντως υπόψη τη διάσταση του φύλου, 
συγκεκριμένα δε σ 'ό,τι αφορά την ίση αμοιβή για ίσες αξίες, δηλαδή το φαινόμενο 
οι αθλήτριες να κερδίζουν λιγότερα σε σχέση με τους αθλητές,

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη να αποδεσμεύσουν το ίδιο επίπεδο πόρων για τις αθλητικές 
δραστηριότητες των γυναικών και των ανδρών, προβλέποντας επίσης πιστώσεις για 
την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών που θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συγχρόνως από άνδρες και γυναίκες, προβλέποντας επίσης μέτρα 
που θα επιτρέψουν ίση πρόσβαση γυναικών και ανδρών σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις, συγκεκριμένα δε την περίπτωση των γυναικείων ομάδων ομαδικών 
αθλημάτων, 

Or. pt

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Εφιστά την προσοχή στον μη επαγγελματικό αθλητισμό, ο οποίος περιλαμβάνει τον 
γυναικείο αθλητισμό και τον εκπαιδευτικό αθλητισμό που συχνά παραμελούνται· 
υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης, καλύτερων 
συνθηκών εργασίας και λοιπών κινήτρων και οφελών στον μη επαγγελματικό 
αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
των αθλητών, αρχηγών, προπονητών/τεχνικών και ερασιτεχνών και εθελοντών 
διαιτητών· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι το κράτος θα 
αναλαμβάνει τις δαπάνες ασφαλείας των μη επαγγελματικών αγώνων, ιδίως δε για 
γυναίκες και για νέους, που οργανώνονται από μη κερδοσκοπικούς φορείς· 
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Or. pt

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. λαμβάνει υπόψη τη στήριξη της Επιτροπής για το δικαίωμα ενημέρωσης των 
πολιτών και ευρείας πρόσβασής τους στις μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων· 
υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανισότητες σε πολλά επίπεδα 
του αθλητικού τομέα, όπως, π.χ., πρόσβαση στα αθλήματα, συμμετοχή και αρχηγία 
και, συνεπώς, περιορισμένη τηλεοπτική κάλυψη των γυναικείων αθλητικών 
γεγονότων,

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. παραπέμπει σε μελέτες σύμφωνα με τις οποίες μόνον το 10% του συνόλου των 
αθλητικών ειδήσεων και της κάλυψης των  αθλητικών ειδήσεων εστιάζεται στον 
γυναικείο αθλητισμό· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει την εφαρμογή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών και στον αθλητικό τομέα ως προς τα 
μέσα ενημέρωσης,

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

4. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις να προσφέρουν στις γυναίκες 
τη δυνατότητα σταδιοδρομίας στους τομείς που συνδέονται με τον κόσμο του 
αθλητισμού,

Or. de
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να προσφέρουν στις γυναίκες τη δυνατότητα σταδιοδρομίας 
στους τομείς που συνδέονται με τον κόσμο του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων 
των θέσεων λήψεως αποφάσεων, 

Or. pt

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν 
την πρόσβαση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις και θέσεις λήψεως αποφάσεων 
στον τομέα του αθλητισμού, 

Or. en

Τροπολογία: Věra Flasarová

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αθλητική δραστηριότητα των γυναικών 
όχι μόνο από πολύ μικρή ηλικία αλλά σε όλη τη ζωή τους, ακόμα  και σε 
προχωρημένη ηλικία, δεδομένου ότι σήμερα οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και, 
συνεπώς, το ενεργό μέρος της ζωής τους διαρκεί περισσότερο και είναι σημαντικό 
για να ενθαρρυνθούν υγιείς τρόποι ζωής και να ξεπεραστούν τα στερεότυπα για τα 
φύλα, προσφεύγοντας και σε διαφημιστικές εκστρατείες,

Or. cs



PE400.674v01-00 6/10 AM\706542EL.doc

EL

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αθλητική δραστηριότητα των γυναικών 
από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου να διαδοθούν υγιείς τρόποι ζωής ώστε να 
ξεπεραστούν τα στερεότυπα για τα φύλα και να προωθηθούν οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις για κορίτσια  στα σχολεία, 

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αθλητική δραστηριότητα των γυναικών 
από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου να διαδοθούν υγιείς τρόποι ζωής και να 
ξεπεραστούν τα στερεότυπα για τα φύλα, προσφεύγοντας αφενός σε διαφημιστικές 
εκστρατείες, αποφεύγοντας αφετέρου τις διακρίσεις λόγω φύλου στις διαφημίσεις,

Or. de

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 17
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προστασία των 
γυναικών στον αθλητισμό μέσω της προώθησης αποτελεσματικών πολιτικών 
πρόληψης και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και σοβαρών κυρώσεων της
σεξουαλικής παρενόχλησης και εκμετάλλευσης στον αθλητισμό, 

Or. en
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6

6. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των 
αθλητικών δραστηριοτήτων των γυναικών προκειμένου να επιτραπεί η προβολή 
γυναικείων προτύπων αναφοράς και να ξεπερασθούν τα στερεότυπα σε σχέση με το 
φύλο,

Or. de

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 19
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση επίσης στις επιδόσεις των γυναικών στις 
αθλητικές δραστηριότητες παρέχοντας σε αυτές μια αναγνώριση οικονομικού 
χαρακτήρα, και ενθαρρύνοντας, εφόσον είναι  δυνατόν, τις αθλητικές 
δραστηριότητες των γυναικών εντός των επιχειρήσεων, 

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 20
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση επίσης στις επιδόσεις των γυναικών στις 
αθλητικές δραστηριότητες παρέχοντας σε αυτές ίση με την παρεχόμενη στους άνδρες 
αναγνώριση οικονομικού χαρακτήρα,

Or. de

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 21
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση επίσης στις επιδόσεις των γυναικών στις 
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αθλητικές δραστηριότητες παρέχοντας σε αυτές μια αναγνώριση οικονομικού 
χαρακτήρα, και να εγκρίνουν νομικές διατάξεις για την απαγόρευση διεξαγωγής 
αθλητικών αγώνων που θα χορηγούν στις γυναίκες χρηματικά ή άλλα βραβεία 
κατώτερης αξίας,

Or. pt

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση επίσης στις επιδόσεις των γυναικών στις 
αθλητικές δραστηριότητες παρέχοντας σε αυτές μια αναγνώριση οικονομικού 
χαρακτήρα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν κανονισμοί για τους
αθλητικούς αγώνες βάσει των οποίων τα βραβεία που θα απονέμονται θα είναι 
ισότιμα για άνδρες και γυναίκες, ώστε να μην γίνονται διακρίσεις,

Or. pt

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν τις επιδόσεις των γυναικών στις αθλητικές 
δραστηριότητες με τον ίδιο τρόπο όπως κι αυτές των ανδρών, 

Or. en

Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 24
Παράγραφος 8

8. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες που ασκούν μια αθλητική δραστηριότητα 
σε ανταγωνιστικό επίπεδο  μη επαγγελματικό δεν απολαμβάνουν άλλης κρατικής 
προστασίας σε θέματα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και ατυχημάτων ούτε της 
στήριξης της μητρότητας και της πατρότητας· καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
διατάξεις για το θέμα αυτό που θα εξασφαλίζουν την δέουσα κάλυψη,
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Or. pt

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 25
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. ζητεί οι γυναίκες στον αθλητισμό να υποστηρίζονται περισσότερο από γυναίκες 
προπονήτριες και βοηθούς που έχουν μεγαλύτερη κατανόηση για τις τυπικά 
γυναικείες απαιτήσεις και καταστάσεις,

Or. de

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 26
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. υπογραμμίζει τη σημασία της  παροχής ιατρικών συμβουλών στις γυναίκες σχετικά 
με τα δυνητικά οφέλη από την άσκηση φυσικής δραστηριότητας κατά την 
εγκυμοσύνη και τη λοχεία, μεταξύ των οποίων η βελτίωση του κυκλοφορίας του 
αίματος και ο περιορισμός ορισμένων ενοχλήσεων της εγκυμοσύνης, όπως η 
δυσκοιλιότητα και η κόπωση, καθώς και η μείωση του άγχους και των σωματικών 
και συγκινησιακών εντάσεων, 

Or. pt

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 27
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι η απαγόρευση της συμμετοχής των κοριτσιών σε αθλητικές 
δραστηριότητες, στην κολύμβηση και στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο 
σχολείο λόγω διαφορετικής πολιτιστικής παράδοσης δεν δικαιολογείται από κανένα 
πολιτισμό ή θρησκεία και δεν πρέπει να επιτρέπεται, 

Or. en
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Τροπολογία: Ilda Figueiredo

Τροπολογία 28
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την πρόληψη και τον 
έλεγχο της υγείας των νεαρών αθλητών και να εξασφαλίζουν τον σεβασμό όλων
των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα του παιδιού, 

Or. pt

Τροπολογία: Věra Flasarová

Τροπολογία 29
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη λειτουργία αθλητικών οργανώσεων, ενώσεων 
και σωματείων τα οποία διοργανώνουν αθλητικές δραστηριότητες για 
ηλικιωμένους, ιδίως δε για γυναίκες, παρέχοντάς τους, μεταξύ άλλων,  οικονομικά 
μέσα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων αυτών, διαφήμιση και προώθηση,  

Or. cs

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 30
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την εκμετάλλευση 
των κοριτσιών και των αγοριών στον αθλητισμό και την παράνομη διακίνηση 
παιδιών,  μέσω της ενίσχυσης των υφισταμένων νόμων και διατάξεων· είναι 
ευκταία μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, ιδίως κατά την εφαρμογή του "Κανόνα των 
παικτών εγχώριας προέλευσης".

Or. en
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