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Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 1
Punkt A preambuły (nowy)

A. mając na uwadze, że pomimo pewnych postępów poczynionych w sferze 
równouprawnienia na szczeblu europejskim, wciąż istnieją nierówności między 
kobietami i mężczyznami w sporcie,

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 2
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze niewielki udział kobiet na wszystkich poziomach hierarchii i 
administracji w sporcie,

Or. en
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Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 3
Punkt A b preambuły (nowy)

Ab. mając na uwadze, że napastowanie i wykorzystywanie seksualne są wciąż obecne we 
wszystkich dyscyplinach sportu i na wszystkich szczeblach, oraz że praktyki te w 
poważny i negatywny sposób wpływają na zdrowie fizyczne i psychologiczne kobiet,

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 4
Ustęp -1 (nowy)

-1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zachęcania europejskich i krajowych 
decydentów politycznych do podejmowania kroków mających na celu wykorzenienie 
uprzedzeń opartych na płci poprzez promowanie i wzmacnianie polityk i praktyk na 
rzecz równouprawnienia w krajowych departamentach edukacji, europejskich i 
krajowych programach edukacyjnych oraz w finansowaniu edukacji i badaniach 
naukowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 5
Ustęp 1

1. wzywa państwa członkowskie do wspierania i umożliwiania uczestniczenia w 
wychowaniu fizycznym i uprawiania sportu amatorskiego i zawodowego w takim 
samym stopniu kobietom, co mężczyznom, opracowując bardziej egalitarne programy 
sportowe pozwalające na wyeliminowanie istniejących nierówności;

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

Poprawka 6
Ustęp 1 a (nowy)

1a. z zadowoleniem przyjmuje Białą księgę na temat sportu w zrozumiały sposób 
traktującą o zagadnieniach związanych ze sportem; żałuje jednak, że aspekt płci nie 
jest w niej w odpowiedni sposób brany pod uwagę, szczególnie jeżeli chodzi o równe 
wynagrodzenie za te same osiągnięcia, gdyż kobiety-zawodniczki zarabiają mniej niż 
mężczyźni-zawodnicy;

Or. en

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 7
Ustęp 2

2. wzywa państwa członkowskie do zapewniania równych środków na aktywność 
sportową kobiet i mężczyzn, również poprzez finansowanie budowy infrastruktury i 
obiektów sportowych, z których mogłyby korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 
przewidując także środki na rzecz umożliwienia równego dostępu kobiet do 
infrastruktury sportowej, a szczególnie do drużyn kobiecych w przypadku sportów 
drużynowych;

Or. pt

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 8
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zwraca uwagę na sport amatorski, który obejmuje często banalizowany sport kobiecy 
i edukacyjny; podkreśla konieczność udzielenia większego wsparcia finansowego, 
lepszych warunków pracy i innych zachęt i korzyści na rzecz sportu amatorskiego, w 
tym na rzecz klubów non-profit, zawodników, kierowników, trenerów i sędziów 
będących amatorami i wolontariuszami; podkreśla ponadto konieczność 
zagwarantowania, że państwo podejmuje się zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa w czasie zawodów amatorskich, szczególnie zawodów kobiet i 
młodzieży, organizowanych przez jednostki non-profit;

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

Poprawka 9
Ustęp 2 a (nowy)

2a. odnotowuje wsparcie Komisji dla prawa do informacji i szerokiego dostępu 
obywateli do transmisji z wydarzeń sportowych; wskazuje, że liczne nierówności 
wciąż istnieją na wielu poziomach sportu, np. w zakresie dostępu do dyscyplin, 
udziału i kierownictwa oraz związanego z tym niewielkiego zainteresowania telewizji 
transmisją kobiecych zawodów sportowych;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 10
Ustęp 2 b (nowy)

2b. odwołuje się do analiz ukazujących, że jedynie 10% wszystkich reportaży i transmisji 
sportowych dotyczy dyscyplin uprawianych przez kobiety; wzywa Komisję do 
kierowania się zasadą równego traktowania kobiet i mężczyzn także w zakresie 
programów sportowych w mediach;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 11
Ustęp 4

4. wzywa państwa członkowskie i organizacje sportowe do umożliwiania kobietom 
kariery w dziedzinach związanych ze światem sportu;

Or. de
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Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 12
Ustęp 4

4. wzywa państwa członkowskie do umożliwiania kobietom kariery w dziedzinach 
związanych ze światem sportu, w tym na szczeblu decyzyjnym;

Or. pt

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 13
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zachęcania i wspierania kobiet w dostępie 
do stanowisk kierowniczych i administracyjnych w sporcie;

Or. en

Poprawkę złożyła Věra Flasarová

Poprawka 14
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do zachęcania do sprzyjania aktywności sportowej 
kobiet nie tylko od najmłodszych lat, lecz także przez całe życie, w tym w starszym 
wieku, gdyż skoro średnia długość życia wydłuża się, aktywna część ludzkiego życia 
również trwa dłużej. Ważne jest zachęcanie do zdrowego trybu życia i zwalczanie 
stereotypów opartych na płci, również przy pomocy reklamy;

Or. cs

Poprawkę złożyła Marusja Iwanowa Ljubczewa

Poprawka 15
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do zachęcania do sprzyjania aktywności sportowej 
kobiet od najmłodszych lat, aby promować zdrowy tryb życia i zwalczać stereotypy 
oparte na płci (skreślenie) oraz by sprzyjać powstawaniu infrastruktury sportowej dla 
dziewczynek w szkołach;
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Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 16
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do zachęcania do sprzyjania aktywności sportowej 
kobiet od najmłodszych lat, aby promować zdrowy tryb życia i zwalczać stereotypy 
oparte na płci, wykorzystując także kanały reklamowe i unikając dyskryminacji w 
reklamie;

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 17
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększania ochrony kobiet w sporcie 
poprzez promowanie skutecznej polityki prewencyjnej i programów 
uświadamiających oraz surowe sankcjonowanie napastowania i wykorzystywania 
seksualnego w sporcie;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 18
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie do zachęcania do przekazu medialnego z kobiecych 
zawodów sportowych, co pozwoli na promowanie kobiecych osobistości sportu 
(tzw. role model) i na zwalczanie stereotypów opartych na płci;

Or. de
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Poprawkę złożyła Marusja Iwanowa Ljubczewa

Poprawka 19
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie do nadawania również wartości dokonaniom 
sportowym kobiet przyznając im gratyfikacje finansowe, oraz do zachęcania tam, 
gdzie jest to właściwe, do uprawiania sportu przez kobiety w przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 20
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie do nadawania również wartości dokonaniom 
sportowym kobiet przyznając im gratyfikacje finansowe równorzędne z 
gratyfikacjami przyznawanymi mężczyznom;

Or. de

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 21
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie do nadawania również wartości dokonaniom 
sportowym kobiet, przyznając im gratyfikacje finansowe, oraz do przyjęcia przepisów 
prawnych zakazujących organizowania zawodów sportowych, w których nagrody 
pieniężne lub inne dla kobiet miałyby niższą wartość;

Or. pt

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 22
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie do nadawania również wartości dokonaniom 
sportowym kobiet, przyznając im gratyfikacje finansowe; podkreśla znaczenie 
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opracowywania niedyskryminujących regulaminów zawodów sportowych ustalając 
równorzędne nagrody dla kobiet i mężczyzn;

Or. pt

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 23
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie do uznania dokonań sportowych kobiet w taki sam 
sposób, jak dokonań sportowych mężczyzn;

Or. en

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 24
Ustęp 8

8. podkreśla, że kobiety i mężczyźni uprawiający sport na poziomie zawodów 
amatorskich nie korzystają - z wyjątkiem wsparcia dla macierzyństwa i ojcostwa - z 
takiej samej ochrony państwa w zakresie opieki zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych 
i wypadkowych; wzywa państwa członkowskie do przyjęcia przepisów 
zapewniających odpowiednią ochronę w tym zakresie;

Or. pt

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 25
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa do większego wspierania kobiet biorących udział w zawodach sportowych 
przez trenerów-kobiety i kobiecy personel wspomagający, gdyż lepiej rozumieją one 
typowe wymagania kobiet i sytuacje, w jakich się znajdują;

Or. de
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Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 26
Ustęp 8 a (nowy)

8a. podkreśla znaczenie konsultacji lekarskich dla kobiet w zakresie potencjalnych 
korzyści płynących z uprawiania aktywności fizycznej w czasie ciąży i po porodzie, 
traktujących także o poprawie krążenia krwi i złagodzeniu niektórych niedogodności
związanych z ciążą, takich jak powiększenie się brzucha i zmęczenie, oraz 
o obniżeniu poziomu stresu i presji fizycznej i emocjonalnej;

Or. pt

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 27
Ustęp 9

9. zwraca uwagę, że zakazanie dziewczętom uczestniczenia w zajęciach sportowych, 
pływackich i pozalekcyjnych z powodu różnorodności kulturowej nie jest 
uzasadnione żadną kulturą ani religią i nie może być tolerowane;

Or. en

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 28
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o lepsze zapobieganie i kontrolę stanu 
zdrowia młodych sportowców oraz o zapewnienie poszanowania wszystkich praw 
ustanowionych w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka;

Or. pt

Poprawkę złożyła Věra Flasarová

Poprawka 29
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa państwa członkowskie do wspierania działalności organizacji sportowych, 
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klubów i stowarzyszeń oferujących zajęcia sportowe dla starszych obywateli, 
szczególnie dla kobiet, w tym do działań, które mogą wspierać finansowo tego 
rodzaju działalność i stanowić jej reklamę i promocję;

Or. cs

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 30
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwalczania wykorzystywania dziewczynek 
i chłopców w sporcie oraz handlu dziećmi ściśle stosując istniejące prawo i przepisy; 
pożądane jest większe bezpieczeństwo prawne, szczególnie w stosowaniu zasady 
dotyczącej wychowanków danego klubu (ang. „Home grown players rule”); 

Or. en
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