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Pakeitimą pateikė Corien Wortmann-Kool

Pakeitimas 1
1 dalis

1. pripažįsta visapusiško mergaičių ir moterų dalyvavimo (išbraukta) įvairioje 
sportinėje veikloje svarbą;lyčių lygybę ir nediskriminavimą apibrėžia kaip tikslus, 
kurie yra sudėtinė šviečiamosios ir socialinės sporto funkcijų dalis; taip pat pabrėžia 
sporto svarbą visuomenės sveikatai, ypač kovojant su nutukimu, nuo kurio šiuo 
metu ES kenčia 21 mln. vaikų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 2
1 dalis

1. pripažįsta, kad mergaitės ir moterys turi visas teises dalyvauti įvairioje sportinėje 
veikloje; lyčių lygybę ir nediskriminavimą apibrėžia kaip tikslus, kurie yra sudėtinė 
šviečiamosios ir socialinės sporto funkcijų dalis; pabrėžia, kad reikia užtikrinti lygias 
vyrų ir moterų, berniukų ir mergaičių galimybes ir dalyvavimą visų lygių, funkcijų 
ir sričių sportinėje veikloje, neatsižvelgiant į jų socialinę aplinką, ypač atkreipiant 
dėmesį į neįgaliuosius ir pabrėžiant, kad neįgalios moterys patiria dvigubą 
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diskriminaciją;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 3
1a dalis (nauja)

1a. kaip vieną iš sporto šviečiamųjų ir socialinių vertybių, pabrėžia sporto efektyvumą 
kovojant su rasizmu ir ksenofobija bei jo integracinį ir egalitarinį poveikį, susijusį 
su vienodu požiūriu į vyrus ir moteris bei jų lygiomis galimybėmis;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 4
2 dalis

2. ragina valstybes nares plėtoti veiksmus sporto ir kūno kultūros srityje, atkreipiant 
dėmesį į lyčių aspekto integravimą, kuris reiškia, kad turi būti nuolat atsižvelgiama į 
moterims ir vyrams sudaromas sąlygas ir padėtį (išbraukta) sporte; ragina Eurostatą 
toliau kurti rodiklius ir gauti geresnės kokybės statistiką apie vyrų ir moterų 
dalyvavimą sportinėje veikloje visais lygmenimis;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Corien Wortmann-Kool

Pakeitimas 5
2a dalis(nauja)

2a. pabrėžia, kad daugiausiai pastangų ES lygmeniu turėtų būti skiriama 
palyginamiesiems tyrimams gilinti ir keistis pažangiąja patirtimi;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 6
2a dalis(nauja)

2a. pabrėžia, kad sportas ir fizinis aktyvumas gali labai padėti kovoti su sėsliu gyvenimo 
būdu ir nutukimu, kurie daro neigiamą poveikį sveikatai; remiasi naujausia 
(2006 m. lapkričio mėn.) Eurobarometro apklausa dėl sveikatos, maisto ir mitybos, 
kurioje nagrinėjamos Europos gyventojų sveikatos ir fizinės ypatybės, mityba ir 
problemos, susijusios su nutukimu bei fizinio aktyvumo trūkumu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 7
3 dalis

3. ragina valstybes nares ir kompetentingas institucijas organizuoti mokymo kursus 
fizinio lavinimo mokytojams lyčių aspekto klausimais, įtraukiant šį aspektą į jų 
mokymo programą, ir nebenuvertinti fizinio lavinimo pamokų bei šio dalyko 
mokytojų svarbos; pabrėžia, jog yra svarbu, kad vaikams, lankantiems vaikų lopšelį ir 
pradines mokyklas, fizinio lavinimo pamokos galėtų vykti kartu (t.y. ir berniukams, ir 
mergaitėms), o vėliau galėtų vykti ir bendros, ir tik vienos lyties vaikams skirtos 
pamokos; pabrėžia, kad reikia rasti naujų fizinio aktyvumo formų, kurios nebūtų 
privalomos ir, pageidautina, neįeitų į privalomojo valstybinio švietimo programą;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Karin Resetarits

Pakeitimas 8
3 dalis

3. ragina valstybes nares ir kompetentingas institucijas organizuoti mokymo kursus 
fizinio lavinimo mokytojams lyčių aspekto klausimais, įtraukiant šį aspektą į jų 
mokymo programą; pabrėžia, jog yra svarbu, kad vaikams, lankantiems vaikų lopšelį 
ir pradines mokyklas, fizinio lavinimo pamokos galėtų vykti kartu, siekiant paskatinti 
mergaites taip pat išbandyti tas sporto šakas, kuriose paprastai dalyvauja vyrai;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Karin Resetarits

Pakeitimas 9
4 dalis

4. ragina valstybes nares atlikti tyrimą apie mergaičių ir berniukų dalyvavimo sportinėje 
veikloje mokykloje ir už jos ribų kiekybę ir kokybę ir imtis būtinų priemonių siekiant 
praplėsti siūlomų sporto šakų įvairovę ir tokiu būdu padidinti mergaičių dalyvavimą 
sportinėje veikloje; primena, kad būtina stebėti ir vertinti tokias viešąsias išlaidas, 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai sudaromas biudžetas, ir vertinant poveikį lyčių 
klausimui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 10
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti neįgalių moterų integraciją sporto 
pasaulyje, nes neįgaliųjų grupėje moterys mažiau dalyvauja sportinėje veikloje ir 
mažiau sportuoja nei vyrai;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 11
4a dalis (nauja)

4a. primena apie savo 2003 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl moterų ir sporto1 ir ragina 
įgyvendinti rezoliucijoje išdėstytas rekomendacijas; ragina Komisiją pradėti 2001 m. 
lapkričio 12 d. Briuselyje vykusioje ES sporto ministrų konferencijoje pasiūlytą 
išsamų moterų padėties sporte tyrimą ir, inter alia, pateikti statistiką apie bendrą 
moterų padėtį sporte ir informaciją apie tai, kaip atsižvelgiama į lyčių aspektą, kai 
sudaromas biudžetas;

Or. pt

  
1 OL C 68E, 2004 03 18, p. 605.
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Pakeitimą pateikė Karin Resetarits

Pakeitimas 12
5 dalis

5. pabrėžia sporto svarbą ugdant teigiamas asmenybės savybes ir palengvinant socialinę 
integraciją; ragina valstybes nares skatinti mergaičių, priklausančių skirtingoms 
etninėms, religinėms ir kultūrinėms grupėms, integraciją sporto pamokose ir sporto 
klubuose;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 13
5 dalis

5. pabrėžia sporto svarbą palengvinant socialinę integraciją; ragina valstybes nares 
skatinti mergaičių, priklausančių skirtingoms etninėms, religinėms ir kultūrinėms 
grupėms, tarp jų ir jaunų imigrančių, neturinčių dokumentų, integraciją sporto 
pamokose ir sporto klubuose;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Corien Wortmann-Kool

Pakeitimas 14
5 dalis

5. pabrėžia sporto svarbą palengvinant socialinę integraciją; ragina valstybes nares 
skatinti mergaičių, priklausančių skirtingoms etninėms, religinėms ir kultūrinėms 
grupėms, integraciją sporto pamokose ir sporto klubuose;ragina Komisiją ir valstybes 
nares skatinti projektus šioje srityje, įgyvendinant tokias Europos iniciatyvas kaip 
„Veiklus jaunimas“, „Europa piliečiams“, „Europos lygių galimybių metai“ ir 
EYES;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 15
5a dalis (nauja)

5a. ragina valstybes nares užtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybes ir vienodą požiūrį į 
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vyrus ir moteris, suteikiant jiems galimybę mokytis ir siekti sportinės karjeros;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 16
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia, kad draudimas mergaitėms dalyvauti fizinio lavinimo, plaukimo ir 
bendrose pamokose dėl kultūrinių priežasčių negali būti pateisintas jokioje 
kultūroje ar religijoje ir neturi būti toleruojamas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 17
6 dalis

6. ragina Komisiją nustatyti geriausius būdus, kuriais galima kovoti su seksualiniu 
priekabiavimu ir prievarta sporte; ragina valstybes nares patvirtinti prevencinius ir 
panaikinimo veiksmus bei organizuoti informavimo kampanijas apie esamas 
galimybes imtis teisinių priemonių, atsižvelgiant į daugybę rezoliucijų šiuo klausimu, 
ypač į 2000 m. kovo mėn. Europos Tarybos rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu 
priekabiavimu prie moterų, jaunimo ir vaikų ir prievarta prieš juos sporte 
(Bratislavos rezoliucija) ir į jau minėtą 2003 m. birželio 5 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 18
6a dalis (nauja)

6a. ragina valstybes nares atkreipti ypatingą dėmesį į tuos atvejus, kai vaikų gabumai 
yra išnaudojami siekiant sėkmės sporto varžybose, ir pabrėžia, kad reikia gerbti 
profesionalioje sportinėje veikloje dalyvaujančių vaikų pagrindines teises ir 
interesus;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 19
6a dalis (nauja)

6a. ragina valstybes nares ir kompetentingas institucijas imtis priemonių, padėsiančių 
geriau informuoti visus, dirbančius sporto sektoriuje (klubuose, federacijose ir kt.), 
apie lyčių aspekto integravimą į visus priimamus sprendimus ir visą jų veiklą, taip 
pat apie būtinybę be kitų tikslų atsižvelgti į vyrų ir moterų lygybę planuojant veiklą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Corien Wortmann-Kool

Pakeitimas 20
6a dalis (nauja)

6a. ragina valstybes nares įtraukti fizinio lavinimo ir sporto pamokas į privalomąją visų 
pradinių ir vidurinių švietimo įstaigų mokymo programą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 21
7 dalis

7. ragina valstybes nares ir kompetentingas institucijas užtikrinti lygias atstovavimo 
galimybes vyrams ir moterims visuose sporto organizacijų ir atitinkamų institucijų 
sprendimus priimančiuose organuose, taip pat skatinti moteris užimti vadovaujamas 
pareigas, taikant pozityviąją diskriminaciją, atsižvelgiant į daugybę rezoliucijų šiuo 
klausimu, ypač į 1976 m. Paryžiuje vykusią Pirmąją ministrų ir aukšto rango 
pareigūnų, atsakingų už fizinį lavinimą ir sportą, konferenciją (MINEPS I).

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 22
7a dalis(nauja)

7a. ragina valstybes nares žiniasklaidoje skatinti moterų dalyvavimą sportinėje veikloje, 
siekiant pagerinti jų įvaizdį visuomenėje ir padėti skleisti lygybės principą sporte;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García 
Pérez

Pakeitimas 23
7a dalis(nauja)

7a. ragina Komisiją ir valstybes nares atkreipti ypatingą dėmesį į paauglių mergaičių, 
dalyvaujančių aukščiausiojo lygio varžybose, fizinę ir psichinę sveikatą, kruopščiai 
ištiriant tam tikrų reikalavimų poveikį paauglių mergaičių lytinei bei reprodukcinei 
sveikatai ir jų fiziniam bei psichiniam vystymuisi, siekiant išvengti neigiamų 
pasekmių, prieštaraujančių svarbiam šviečiamajam sporto vaidmeniui;

Or. es

Pakeitimą pateikė Karin Resetarits

Pakeitimas 24
7a dalis(nauja)

7a. ragina valstybes nares tikslingais veiksmais skatinti žiniasklaidą pagerbti 
sportininkes už jų pasiekimus taip pat kaip ir sportininkus.

Or. de
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