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Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 1
1 kohta

1. tunnustaa kuinka tärkeää on, että naisilla ja tytöillä on täysi oikeus osallistua 
liikuntaharrastuksiin kaikilla tasoilla; määrittelee sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteet olennaiseksi osaksi urheilun kasvatuksellista ja 
yhteiskunnallista tehtävää; lisäksi korostaa urheilun tärkeyttä kansanterveydelle 
erityisesti liikalihavuuden torjunnassa, sillä 21 miljoonaa lasta kärsii tällä hetkellä 
liikalihavuudesta EU:ssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 2
1 kohta

1. tunnustaa naisten ja tyttöjen täyden oikeuden osallistua liikuntaharrastuksiin kaikilla 
tasoilla; määrittelee sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden tavoitteet 
olennaiseksi osaksi urheilun kasvatuksellista ja yhteiskunnallista tehtävää; korostaa 
tarvetta varmistaa, että naisilla ja miehillä, pojilla ja tytöillä on yhtäläinen 
mahdollisuus osallistua kaikkiin liikuntaharrastuksiin kaikilla tasoilla riippumatta 
heidän yhteiskunnallisesta taustastaan; korostaa erityisesti vammaisten 
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osallistumista ja huomauttaa, että vammaiset naiset joutuvat kaksi kertaa useammin 
syrjinnän kohteeksi;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérezna 

Tarkistus 3
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa koulutukseen ja sosiaalisiin arvoihin liittyen kuinka tehokasta urheilu on 
rasismin ja muukalaisvihan torjunnassa sekä sen integroivia ja tasa-arvoisuutta 
edistäviä vaikutuksia miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien yhteydessä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 4
2 kohta

2. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään urheilun ja liikuntakasvatuksen alan toimia 
valtavirtaistamalla sukupuolinäkökulma, mikä tarkoittaa sitä, että on huomioitava
järjestelmällisesti (poistetaan) naisten ja miesten edellytykset ja olosuhteet 
(poistetaan) urheilussa; pyytää Eurostatia kehittämään käytettäviä indikaattoreita 
sekä laatimaan parempia tilastoja miesten ja naisten osallistumisesta kaikilla urheilun 
osa-alueilla

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 5
2 a kohta (uusi)

2a. korostaa, että EU:n tasolla olisi pääosin keskityttävä vertailevan tutkimuksen 
edistämiseen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 6
2 a kohta (uusi)

2a. huomauttaa, että urheilulla ja liikunnalla voidaan merkittävästi edesauttaa 
sellaisten epäterveellisten suuntausten torjunnassa, jotka liittyvät liikalihavuuteen ja 
liikunnallisesti ei-aktiiviseen elämäntapaan; viittaa viimeaikaiseen terveyttä, 
elintarvikkeita ja ravitsemusta koskevaan Eurobarometri-tutkimukseen (marraskuu 
2006), jossa käsitellään eurooppalaisten terveyttä ja fyysisiä ominaisuuksia, heidän 
ruokavalioitaan sekä  liikalihavuuteen ja liikunnan puutteeseen liittyviä ongelmia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 7
3 kohta

3. pyytää jäsenvaltioita ja toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että 
liikunnanopettajien koulutuksessa käsitellään riittävän laajasti kysymyksiä 
sukupuolisidonnaisuudesta ja ettei liikuntaa kouluaineena eikä liikunnan opettajien 
asemaa enää vähäteltäisi; korostaa, kuinka tärkeää on, että sekaluokissa ja erillisissä 
luokissa opiskelevilla lapsilla on esikoulusta ja ala-asteelta lähtien mahdollisuus 
osallistua sekaryhmissä tapahtuvaan liikunnanopetukseen; korostaa tarvetta löytää 
liikuntaharrastusten ”uusia muotoja”, jotka ovat vapaaehtoisia ja mieluiten 
oppivelvollisuuskoulutuksen ulkopuolisia;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Resetarits

Tarkistus 8
3 kohta

3. pyytää jäsenvaltioita ja toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että 
liikunnanopettajien koulutuksessa käsitellään riittävän laajasti kysymyksiä 
sukupuolisidonnaisuudesta; korostaa, kuinka tärkeää on, että (poistetaan) lapsilla on 
esikoulusta ja ala-asteelta lähtien mahdollisuus osallistua sekaryhmissä tapahtuvaan 
liikunnanopetukseen, jotta tytöt kokeilevat myös perinteisiä miesten urheilulajeja;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Resetarits

Tarkistus 9
4 kohta

4. pyytää jäsenvaltioita tekemään määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tyttöjen ja 
poikien osallistumisesta koululiikuntaan ja koulun ulkopuolisiin liikuntaharrastuksiin 
sekä osoittamaan riittävästi resursseja tarjolla olevien liikuntaharrastusten määrän 
kasvattamiseksi lisäten näin ollen naisten ja tyttöjen urheiluharrastuksiin 
osallistumista; toistaa, että julkisten menojen tehokkuutta on tarpeen seurata ja valvoa 
huomioimalla tasa-arvonäkökohdat talousarvion laadinnassa sekä arvioimalla julkisen 
tuen sukupuolivaikutuksia;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérezna 

Tarkistus 10
4 a kohta (uusi)

4a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään vammaisten naisten osallistumista 
liikuntaharrastuksiin, koska tässä ryhmässä naisten osallistuminen 
urheiluharrastuksiin on vähäisempää kuin miesten;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 11
4 a kohta (uusi)

4a. ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2003 antamansa päätöslauselman naisista ja 
urheilusta1, ja kehottaa, että siinä esitetyt suositukset pannaan täytäntöön; pyytää 
komissiota laatimaan laajan tutkimuksen naisten asemasta urheilussa kuten 
ehdotettiin EU:n urheiluministerien konferenssissa 12. marraskuuta 2001 
Brysselissä ja toimittamaan muun muassa tilastoja naisten yleisestä asemasta 
urheilussa sekä tietoja tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamisesta talousarvion 
laadinnassa;

Or. pt

  
1 EUVL C 68E, 18.3.2004, s. 605.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Resetarits

Tarkistus 12
5 kohta

5. korostaa liikunnan tärkeyttä ihmisten persoonallisuuden positiivisena kehittäjänä ja 
sosiaalisen integraation välineenä; kehottaa jäsenvaltioita edistämään eri etnisiin, 
uskonnollisiin ja kulttuurisiin ryhmiin kuuluvien tyttöjen osallistumista 
liikuntatunneille ja urheiluseuroihin;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 13
5 kohta

5. korostaa liikunnan tärkeyttä, sillä se edistää sosiaalista osallisuutta; kehottaa 
jäsenvaltioita edistämään eri etnisiin, uskonnollisiin ja kulttuurisiin ryhmiin kuuluvien 
tyttöjen, mukaan lukien nuoret laittomat maahanmuuttajat, osallistumista 
liikuntatunneille ja urheiluseuroihin;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 14
5 kohta

5. korostaa liikunnan tärkeyttä sosiaalisen integraation välineenä; kehottaa jäsenvaltioita 
edistämään eri etnisiin, uskonnollisiin ja kulttuurisiin ryhmiin kuuluvien tyttöjen 
osallistumista liikuntatunneille ja urheiluseuroihin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita rohkaisemaan tämän alan hankkeita sellaisten eurooppalaisten 
aloitteiden yhteydessä kuin Youth in Action -ohjelma, Kansalaisten Eurooppa, 
Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi ja Euroopan 
liikuntakasvatuksen teemavuosi; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 15
5 a kohta (uusi)

5a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että miehillä ja naisilla on yhtäläiset 
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mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu harjoittelun ja urheiluun liittyvän uran 
luomisen yhteydessä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 16
5 a kohta (uusi)

5a. huomauttaa, että tyttöjen urheiluun, uimiseen ja kouluopetukseen osallistumisen 
estämistä kulttuurisista syistä ei voida oikeuttaa minkään kulttuurin tai uskonnon 
perusteella, ja sitä ei saa sallia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 17
6 kohta

6. kannustaa komissiota tunnistamaan parhaat käytännöt urheiluympäristössä tapahtuvan 
seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjunnan alalla; kehottaa painokkaasti 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla estetään ja poistetaan 
seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö urheilussa sekä järjestämään 
valistuskampanjoita uhrien käytettävissä olevista oikeudellisista keinoista ottaen 
huomioon tätä asiaa koskevat lukuisat päätöslauselmat erityisesti Euroopan 
neuvoston maaliskuussa 2000 antaman päätöslauselman naisten, nuorten ja lasten 
seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön estämisestä urheilussa (Bratislava-
päätöslauselma) ja Euroopan parlamentin 5. kesäkuuta 2003 antaman edellä 
mainitun päätöslauselman; 

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 18
6 a kohta (uusi)

6a. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota tilanteisiin, jolloin lapsen 
kykyjä hyväksikäytetään tavoitteena menestys urheilukisoissa ja korostaa, että 
ammattilaisurheilussa on noudatettava lasten perusoikeuksia ja toimittava heidän 
parhaakseen;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérezna 

Tarkistus 19
6 a kohta (uusi)

6a. kehottaa jäsenvaltioita ja toimivaltaisia viranomaisia ryhtymään toimiin kaikkien 
urheilun sektorilla (seurat, yhdistykset jne.) työskentelevien henkilöiden 
tietoisuuden lisäämiseksi siitä, kuinka tärkeää on liittää sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen kaikkiin heidän tekemiinsä päätöksiin ja käynnistämiinsä 
toimiin sekä huomioida naisten ja miesten tasa-arvo tavoitteissa toimia 
suunniteltaessa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 20
6 a kohta (uusi)

6a. kehottaa jäsenvaltioita tekemään koululiikunnasta pakollisen aineen kaikissa 
peruskoulutusta antavissa oppilaitoksissa; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 21
7 kohta

7. pyytää jäsenvaltioita ja toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan naisten ja miesten 
tasapuolisen edustuksen urheilujärjestöjen ja alan virastojen päättävissä elimissä sekä 
toteuttamaan ns. positiivisia toimia edistääkseen naisten pääsyä alan johtotehtäviin
ottaen huomioon tätä aihetta koskevat lukuisat päätöslauselmat erityisesti Pariisissa 
1976 järjestetty liikuntakasvatus- ja urheiluasioista vastaavien ministereiden ja 
johtavien virkamiesten ensimmäinen konferenssi (MINEPS I). 

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 22
7 a kohta (uusi)

7a. rohkaisee jäsenvaltioita lisäämään naisten urheilun määrää tiedotusvälineissä 
pyrkimyksenä parantaa naisten julkisuuskuvaa ja edistää urheilun tasa-arvon 
periaatteen levittämistä.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérezna 

Tarkistus 23
7 a kohta (uusi)

7a. kehottaa painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota 
niiden teini-ikäisten tyttöjen fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen, jotka 
osallistuvat huipputason kilpailuihin, arvioimalla erittäin huolellisesti kuinka tietyt 
vaatimukset vaikuttavat teini-ikäisten tyttöjen sukupuoli- ja lisääntymisterveyteen 
sekä heidän fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen tavoitteena estää ne vaikutukset, 
jotka ovat urheilun tärkeän kasvatuksellisen tehtävän vastaisia. 

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Resetarits

Tarkistus 24
7 a kohta (uusi)

7a. kehottaa jäsenvaltioita rohkaisemaan tiedotusvälineitä tunnustamaan 
naisurheilijoiden saavutukset samalla tavalla kuin miesurheilijoiden tapauksessa 
kohdennettujen toimien avulla.

Or. de


