
AM\706542FI.doc PE400.674v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
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TARKISTUKSET 1–30

Lausuntoluonnos (PE400.386v01-00)
Pia Elda Locatelli
Urheilun valkoinen kirja
(2007/2261(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Gabriela Creţu

Tarkistus 1
Johdanto-osan A kappale (uusi)

A. ottaa huomioon, että vaikka sukupuolten tasa-arvossa on edistytty Euroopan tasolla 
miesten ja naisten välillä on edelleen epätasa-arvoa urheilussa,

Or. en

Tarkistusten esittäjä(t): Gabriele Creţu

Tarkistus 2
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Aa. ottaa huomioon, että naiset ovat aliedustettuina urheilun koko hierarkiassa ja 
kaikilla hallinnon tasoilla,

Or. en
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Tarkistusten esittäjä(t): Gabriele Creţu

Tarkistus 3
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Ab. ottaa huomioon, että kaikessa urheilussa ja sen kaikilla tasoilla esiintyy edelleen 
seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä ja että tämä vaikuttaa vakavalla ja 
negatiivisella tavalla naisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen,

Or. en

Tarkistusten esittäjä(t): Gabriele Creţu

Tarkistus 4
1 kohta (uusi)

-1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita rohkaisemaan eurooppalaisia ja kansallisia 
päätöksentekijöitä ryhtymään toimiin sukupuoliin liittyvien ennakkoluulojen 
hävittämiseksi edistämällä ja vahvistamalla tasa-arvopoliitikkoja ja -menettelyjä 
kansallisissa opetusministeriöissä, eurooppalaisissa ja kansallisissa 
koulutusohjelmissa sekä koulutusmäärärahoissa ja tutkimuksissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 5
1 kohta

1. kehottaa jäsenvaltioita antamaan tukea ja samanlaiset mahdollisuudet 
koululiikuntaan, kilpaurheiluun tähtäävään koululiikuntaan ja urheiluun sekä 
naisille että miehille järjestämällä tasa-arvoisempia urheiluohjelmia nykyisen 
epätasapainon korjaamiseksi;

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

Tarkistus 6
1 a kohta (uusi)

1a. pitää myönteisenä komission urheilun valkoista kirjaa, jossa käsitellään urheiluun 
liittyviä kysymyksiä kattavalla tavalla; pahoittelee kuitenkin sitä, että 
sukupuolinäkökohtaa ei huomioida riittävällä tavalla samanarvoisesta työstä 
saatavan saman palkan osalta, sillä naisurheilijat ansaitsevat vähemmän kuin 
miesurheilijat; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 7
2 kohta

2. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan urheiluun tarkoitettuja resursseja tasapuolisesti 
naisille ja miehille, myös kohdistamalla rahoitusta sellaisten urheilutilojen ja 
infrastruktuurien rakentamiseen, jotka on tarkoitettu tasapuolisesti sekä naisten että 
miesten käyttöön samalla toteuttamalla toimia, joiden avulla varmistetaan, että 
naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää urheilutiloja erityisesti joukkuelajeja 
pelaavien naisjoukkueiden tapauksessa;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 8
2 a kohta (uusi)

2a. kiinnittää huomion amatööriurheiluun, joka sisältää naisten urheilun ja 
liikuntakasvatuksen ja joka usein laiminlyödään; korostaa tarvetta tarjota lisää 
taloudellista tukea, parempia työolosuhteita ja muita kannusteita ja etuja 
amatööriurheilulle, joihin lukeutuu voittoa tavoittelemattomat seurat ja 
amatööriurheilijat, managerit, valmentajat ja erotuomarit; korostaa myös tarvetta 
varmistaa, että valtio kattaa turvallisuuteen liittyvät kustannukset 
kansalaisjärjestöjen järjestämissä amatöörikilpailuissa ja erityisesti naisten ja lasten 
kilpailuissa;

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

Tarkistus 9
2 a kohta (uusi)

2a. panee merkille komission antaman tuen, joka liittyy kansalaisten oikeuteen saada 
tietoa ja seurata laajalti lähetyksiä eri urheilutapahtumista; kiinnittää huomion 
siihen, että epätasa-arvo vallitsee edelleen useilla tasoilla urheilun alalla esim. 
urheilumahdollisuuksien sekä naisurheilutapahtumiin osallistumisen, niiden 
johdon ja vähäisen televisioinnin suhteen;

Or. en

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

Tarkistus 10
2 b kohta (uusi)

2 b. viittaa analyyseihin, joissa osoitetaan, että vain 10 prosenttia kaikista raporteista ja 
urheiluselostuksista koskee naisia; kehottaa komissiota edistämään tasa-arvoisen 
kohtelun periaatetta naisten ja miesten välillä myös tiedotusvälineiden urheilusta 
raportoinnin osalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 11
4 kohta

4. kehottaa jäsenvaltioita ja urheilujärjestöjä tarjoamaan naisille uramahdollisuuksia 
urheiluun liittyvissä tehtävissä;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 12
4 kohta

4. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan naisille uramahdollisuuksia urheiluun liittyvissä 
tehtävissä päätöksentekijän tehtävät mukaan lukien;

Or. pt

Tarkistusten esittäjä(t): Gabriele Creţu

Tarkistus 13
4 a kohta (uusi)

4a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään naisten pääsyä päätöksentekoon 
liittyviin ja hallinnollisiin tehtäviin urheilun alalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Věra Flasarová

Tarkistus 14
5 kohta

5. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan naisten urheilun edistämistä ei ainoastaan
ensimmäisistä elinvuosista alkaen vaan koko heidän elinaikanaan vanhuus mukaan 
lukien, koska ihmisten eläessä pidempään myös heidän aktiivinen elämänsä pitenee.  
Tämä on tärkeää terveellisten elintapojen edistämiseksi ja seksististen 
stereotyyppien poistamiseksi myös mainoskanavia käyttäen;

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Marusya Ivanova Lyubcheva

Tarkistus 15
5 kohta

5. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan naisten urheilun edistämistä jo ensimmäisistä 
elinvuosista alkaen myös mainoskanavia käyttäen terveellisten elintapojen 
edistämiseksi, seksististen stereotyyppien poistamiseksi ja tyttöjen 
urheilumahdollisuuksien edistämiseksi kouluissa; 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 16
5 kohta

5. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan naisten urheilun edistämistä jo ensimmäisistä 
elinvuosista alkaen (poistetaan) mainoskanavia käyttäen ja välttämällä syrjimistä 
mainonnassa, terveellisten elintapojen edistämiseksi ja seksististen stereotyyppien 
poistamiseksi; 

Or. de

Tarkistusten esittäjä(t): Gabriele Creţu

Tarkistus 17
5 a kohta (uusi)

5a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan naisten suojelua urheilussa 
edistämällä tehokkaita ennaltaehkäiseviä toimia, tiedotusohjelmia sekä seksuaalisen 
häirinnän ja hyväksikäytön rankaisemista ankaralla tavalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 18
6 kohta

6. kehottaa jäsenvaltioita edistämään naisurheilun näkyvyyttä mediassa, jotta esille tulisi 
naispuolisia roolimalleja ja jotta sukupuoleen perustuvista stereotyypeistä päästäisiin 
eroon

Or. de



AM\706542FI.doc 7/10 PE400.674v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Marusya Ivanova Lyubcheva

Tarkistus 19
7 kohta

7. kehottaa jäsenvaltioita arvostamaan urheilussa myös naisten saavutuksia ja antamaan 
heille myös taloudellista tunnustusta ja edistämään tarvittaessa naisten toimintaa 
urheiluun liittyvässä liike-elämässä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 20
7 kohta

7. kehottaa jäsenvaltioita arvostamaan urheilussa myös naisten saavutuksia ja antamaan 
heille myös vastaavaa taloudellista tunnustusta kuin miehille;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 21
7 kohta

7. kehottaa jäsenvaltioita arvostamaan urheilussa myös naisten saavutuksia ja antamaan 
heille myös taloudellista tunnustusta ja soveltamaan säännöksiä sellaisten 
urheilukilpailujen järjestämisen estämiseksi, joissa naisille annetaan rahallisesti tai 
muutoin pienemmät palkinnot kuin miehille;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 22
7 kohta

7. kehottaa jäsenvaltioita arvostamaan urheilussa myös naisten saavutuksia ja antamaan
heille myös taloudellista tunnustusta; korostaa kuinka tärkeää on, että 
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urheilukilpailuissa sovelletaan sellaisia sääntöjä, joilla ei syrjitä ketään antamalla 
vastaavat palkinnot sekä miehille että naisille;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 23
7 kohta

7. kehottaa jäsenvaltioita arvostamaan urheilussa myös naisten saavutuksia samalla 
tavalla kuin miesten saavutuksia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo

Tarkistus 24
8 kohta

8. korostaa, että kilpailutasolla amatööriurheilua harrastavat naiset ja miehet eivät nauti 
valtion suojelua, mitä tulee terveydenhoitoon, sosiaaliturvaan ja työsuojelutoimiin, 
vanhempaintukea lukuun ottamatta; kehottaa jäsenvaltioita laatimaan säännökset 
asianmukaisen suojelun varmistamiseksi;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 25
8 a kohta (uusi)

8a. kehottaa antamaan tukea kilpaurheilua harrastaville naisille naisvalmentajien ja -
tukihenkilöstön avulla, koska he ymmärtävät paremmin juuri naisten vaatimuksia 
ja tilanteita;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 26
8 a kohta (uusi)

8a. korostaa niiden naisille annettavien lääkinnällisten neuvojen merkitystä, jotka 
koskevat liikunnasta aiheutuvia hyötyjä raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen 
kuten parempi verenkierto sekä joidenkin raskauden ajan vaivojen, kuten ummetus 
ja väsymys, väheneminen sekä stressin ja fyysisen ja henkisen jännityksen
väheneminen;

Or. pt

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

Tarkistus 27
9 kohta

9. 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 28
9 a kohta (uusi)

9a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan ennaltaehkäiseviä toimia nuorten 
urheilijoiden osalta sekä heidän terveystarkastuksia ja varmistamaan että lasten 
oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen sisältämiä 
kaikkia oikeuksia noudatetaan;

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Věra Flasarová

Tarkistus 29
9 a kohta (uusi)

9a. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan niiden urheilujärjestöjen, -seurojen ja -yhdistysten 
toimintaa, jotka tarjoavat urheilutoimintaa vanhuksille ja erityisesti naisille, 
mukaan lukien toimet, joilla tuetaan kyseistä toimintaa taloudellisesti ja tarjotaan 
sitä koskevaa pr-toimintaa;

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 30
9 a kohta (uusi)

9a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan tyttöjen ja poikien hyväksikäyttöä 
urheilussa sekä lapsikauppaa soveltamalla tiukasti olemassa olevia lakeja ja 
sääntöjä; oikeusturvaa on lisättävä erityisesti ”kasvattipelaajia koskevien 
sääntöjen” soveltamisen yhteydessä; 

Or. en
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