
AMENDAMENTUL 14  
SPORT, HANDICAP, TIMP LIBER 

 

EDUC-V-035  

 

Punctul 10  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendament  

este de acord cu rolul important al autorităților 

locale în dezvoltarea sportului pentru persoanele 

cu handicap, în special în ceea ce privește 

promovarea și investițiile în infrastructurile și 

activitățile sportive pe termen lung; 

este de acord cu rolul important al autorităților 

locale în dezvoltarea sportului pentru persoanele 

cu handicap, în special în ceea ce privește 

promovarea și investițiile în infrastructurile și 

activitățile sportive pe termen lung, și subliniază 

necesitatea de a asigura fonduri pentru proiecte în 

regiunile în care infrastructura școlilor și a altor 

instituții de învățământ este slab dezvoltată, iar 

copiii cu handicap nu au posibilitatea de a face 

sport; 

 

Expunere de motive 

 

În unele state membre din Europa de Est există anumite regiuni în care infrastructura pentru 

practicarea sportului de către persoane cu handicap este slab dezvoltată; acesta ar trebui să fie punctul 

de plecare pentru orice fel de tratament și de forme de educație bazate pe sport și dedicate acestor 

persoane. 

 

(EN) RCOD/CBERB/da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENTUL 24  
SPORT, HANDICAP, TIMP LIBER 

 

EDUC-V-035  

 

Punctul 17  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendament  

face apel la organizarea unor campanii de 

sensibilizare armonizate cu privire la posibilitățile 

de practicare a sporturilor. Asemenea campanii ar 

putea fi lansate la nivel european, dar trebuie să 

se adreseze nivelului local, unde este prezentată 

oferta concretă. Este important ca înseși 

persoanele cu handicap să fie vizate și informate. 

Ideal ar fi ca aceste campanii să fie organizate cu 

sprijinul instanțelor de conducere din cadrul 

mișcării sportive de masă, al sportului de la nivel 

național și al sportului pentru persoanele cu 

handicap, precum și al organizațiilor (sau al 

asociațiilor) de persoane cu handicap; 

face apel la organizarea unor campanii de 

sensibilizare armonizate cu privire la posibilitățile 

de practicare a sporturilor. Asemenea campanii ar 

putea fi lansate la nivel european, dar trebuie să 

se adreseze nivelului local, unde este prezentată 

oferta concretă. Este important ca înseși 

persoanele cu handicap să fie vizate și informate. 

Ideal ar fi ca aceste campanii să fie organizate cu 

sprijinul instanțelor de conducere din cadrul 

mișcării sportive de masă, al sportului de la nivel 

național și al sportului pentru persoanele cu 

handicap, precum și al organizațiilor (sau al 

asociațiilor) de persoane cu handicap; în plus, 

este important să se organizeze campanii de 

informare nu doar pentru persoanele cu handicap, 

ci și pentru restul populației, pentru a-i ajuta pe 

cetățeni să-i înțeleagă, să-i accepte și să-i 

integreze pe concetățenii cu handicap, dar și să 

învețe să-i sprijine pe aceștia; 

 

Expunere de motive 

 

Din cauza infrastructurii slab dezvoltate și a lipsei campaniilor de informare, de cele mai multe ori, 

persoanele sănătoase nu sunt conștiente de posibilitățile de a face sport ale persoanelor cu handicap. 

 

(EN) RCOD/CBERB/da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMENDAMENTUL 27  
SPORT, HANDICAP, TIMP LIBER 

 

EDUC-V-035  

 

Punctul 19  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendament  

subliniază că părinții joacă un rol esențial în 

încurajarea tinerilor în vederea participării la 

activități sportive și că voluntarii constituie 

coloana vertebrală a acestui sector. De aceea, 

trebuie luată în considerare înființarea unor 

platforme de recrutare și formare a voluntarilor, 

precum și adoptarea unor măsuri de recunoaștere 

și de recompensare a contribuției lor; 

subliniază că părinții joacă un rol esențial în 

încurajarea tinerilor în vederea participării la 

activități sportive și că voluntarii constituie 

coloana vertebrală a acestui sector. De aceea, este 

necesară sensibilizarea cu privire la importanța 

muncii voluntare, iar apoi trebuie luată în 

considerare înființarea unor platforme de 

recrutare și formare a voluntarilor, precum și 

adoptarea unor măsuri de recunoaștere și de 

recompensare a contribuției lor; 

 

Expunere de motive 

 

Există regiuni în care munca voluntară nu este răspândită, iar cetățenii nu sunt conștienți de 

importanța muncii în folosul comunității fără beneficii financiare.  

 

(EN) RCOD/CBERB/da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDAMENTUL 30  
SPORT, HANDICAP, TIMP LIBER 
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Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz Amendament  

atrage atenția asupra faptului că anumite grupuri 

de populație se confruntă cu o dublă sau triplă 

discriminare, în cazul în care au handicapuri 

multiple, sunt imigrați la origine sau sunt victime 

ale excluziunii sociale legate de homofobie sau 

pe criterii de sex. Este important ca tuturor să le 

fie garantate sprijinul și posibilitățile egale de 

acces la activități sportive; 

atrage atenția asupra faptului că anumite grupuri 

de populație se confruntă cu o dublă sau triplă 

discriminare, în cazul în care au handicapuri 

multiple, sunt imigrați la origine, fac parte dintr-o 

minoritate sau sunt victime ale excluziunii sociale 

legate de homofobie sau pe criterii de sex. Este 

important ca tuturor să le fie garantate sprijinul și 

posibilitățile egale de acces la activități sportive; 

 

Expunere de motive 

 

În ceea ce privește activitățile sportive, uneori, statutul de minoritar poate fi un handicap, la fel ca 

statutul de imigrant la origine. 

 

(EN) RCOD/CBERB/da 
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Punct nou:  
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Proiect de aviz Amendament  

 recunoaște că pentru persoanele cu handicap 

mintal care fac parte dintr-o minoritate este foarte 

important să se asigure învățământ în limba lor 

maternă, deoarece integrarea lor ar fi deosebit de 

dificilă în condițiile utilizării unei limbi care fie 

că le este necunoscută, fie este foarte greu de 

învățat din cauza handicapului lor; 

 

Expunere de motive 

 

 

(EN) RCOD/CBERB/da 

 

 

 

 

 


