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Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 1
A konstatuojamoji dalis (nauja)

A. kadangi, tam tikros lyčių lygybės srityje pasiektos pažangos Europos lygmeniu, 
sporte vis dar išlieka nelygybė tarp vyrų ir moterų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 2
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi moterims yra nepakankamai atstovaujama visuose hierarchiniuose ir 
administraciniuose sporto lygmenyse,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 3
Ab konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. kadangi visose sporto šakose ir lygmenyse vis dar egzistuoja seksualinis 
priekabiavimas ir išnaudojimas, o tokie veiksmai rimtai ir neigiamai veikia moterų 
fiziologinę bei psichologinę sveikatą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 4
-1 dalis (nauja)

-1. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti Europos ir valstybinius politikos 
formuotojus imtis žingsnių siekiant padaryti galą lyčių šališkumui valstybiniuose 
švietimo departamentuose, Europos ir valstybinėse švietimo programose bei 
finansuojant švietimą ir mokslinius turimus skatinti ir stiprinti lyčių lygybės politiką 
ir praktikas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 5
1 dalis

1. ragina valstybes nares, siekiant panaikinti dabartinius skirtumus, pasitelkus į lyčių 
lygybę orientuotas sporto programas vyrams ir moterims suteikti vienodą paramą ir 
vienodas galimybes rekreaciniam ir konkurencingam fiziniam lavinimui bei sportui;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 6
1a dalis (nauja)

1a. pritaria Komisijos Baltajai knygai dėl sporto, kurioje visapusiškai sprendžiamos su 
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sportu susijusios problemos; tačiau apgailestauja, kad į lyčių aspektą atsižvelgiama 
nepakankamai, ypač kai tai susiję su vienodu užmokesčiu sportininkėms moterims, 
kurios uždirba mažiau nei sportininkai vyrai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 7
2 dalis

2. ragina valstybes nares vienodai skatinti tiek vyrų, tiek ir moterų sporto veiklą ir 
numatyti lėšų sporto įrenginiams ir sporto infrastruktūrai, kuria galėtų naudotis ir 
vyrai, ir moterys, tuo pat metu numatant priemones, kuriomis moterims būtų 
suteikiama tokia pat prieiga prie sporto įrenginių, ypač komandinius žaidimus 
žaidžiančioms moterų komandoms;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 8
2a dalis (nauja)

2a. atkreipia dėmesį į neprofesionalų sportą, kuris apima moterų sportą ir fizinį 
lavinimą, kuriems dažnai skiriama nepakankamai dėmesio; pabrėžia poreikį
neprofesionaliam sportui teikti daugiau finansinės paramos, geresnes darbo sąlygas 
ir kitus paskatinimus bei privalumus, įskaitant pelno nesiekiančius sporto klubus 
bei sportininkus mėgėjus ir  savanorius sportininkus, vadybininkus, trenerius ir 
(arba) specialistus bei teisėjus ir (arba) arbitrus; taip pat pabrėžia poreikį užtikrinti, 
kad valstybė padengtų išlaidas už saugumą neprofesionalių sporto varžybų metu, 
ypač kai jos yra organizuojamos pelno nesiekiančių įstaigų ir yra skirtos moterims ir 
vaikams;

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

Pakeitimas 9
2a dalis (nauja)

2a. atkreipia dėmesį į Komisijos palaikomą teisę į informaciją ir plačią piliečių prieigą 
prie sporto renginių transliacijų; nurodo, kad įvairiuose sporto lygmenyse egzistuoja 
daug nelygybės, pvz. skirtingos galimybės užsiimti sportu, dalyvauti jame bei 
nelygybė vadovaujant, o taip pat skirtingas žiniasklaidos  dėmesys rodomas moterų 
sporto renginiams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 10
2b dalis (nauja)

2b. remiasi tyrimais, kuriais parodoma, kad tik 10 proc. visų reportažų bei sporto 
renginių apie kuriuos informuojama yra susiję su moterimis; ragina Komisiją 
laikytis vienodo elgesio su moterimis ir vyrais principo, taip pat ir kai tai susiję su 
pranešimais apie sporto renginius žiniasklaidoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 11
4 dalis

4. ragina valstybes nares ir sporto organizacijas suteikti moterims karjeros galimybių su 
sportu susijusiose srityse; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 12
4 dalis

4. ragina valstybes nares suteikti moterims karjeros galimybių su sportu susijusiose 
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srityse, įskaitant ir pareigas, kurias vykdant priimami sprendimai;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 13
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti ir suteikti moterims prieigą prie 
sprendimų priėmimo bei administracinių pozicijų sporto srityje; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Věra Flasarová

Pakeitimas 14
5 dalis

5. ragina valstybes nares ne tik nuo ankstyvos vaikystės skatinti moteris imtis sportinės 
veiklos, tačiau ir viso gyvenimo laikotarpiu, įskaitant senyvą amžių, nes žmonėms 
gyvenant ilgiau jų aktyvaus gyvenimo laikotarpis taip pat trunka ilgiau. Tai yra 
svarbu skatinant sveiką gyvenimo būdą ir nugalint lyčių stereotipus, įskaitant ir 
reklamą;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 15
5 dalis

5. ragina valstybes nares nuo ankstyvos vaikystės skatinti moteris imtis sportinės veiklos, 
siekiant ugdyti sveiką gyvenimo būdą ir naikinti lyčių stereotipus, bei skatinti 
merginų sporto infrastruktūros įrengimą mokyklose, šiam tikslui naudoti ir reklamą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 16
5 dalis

5. ragina valstybes nares nuo ankstyvos vaikystės skatinti moteris imtis sportinės veiklos, 
siekiant ugdyti sveiką gyvenimo būdą ir naikinti lyčių stereotipus, šiam tikslui naudoti 
ir reklamą, vengiant diskriminacijos tokioje reklamoje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 17
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti moterų apsaugą sporte, skatinant 
veiksmingą prevencinę politiką, vykdant informuotumo didinimo programas bei 
griežtai baudžiant seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo sporte atvejus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 18
6 dalis

6. ragina valstybes nares skatinti informacijos apie moterų sportą pateikimą 
žiniasklaidoje, kad moterys įsisąmonintų tokį įvaizdį (angl. „role model“) ir įveiktų su 
lytimi susijusius stereotipus; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 19
7 dalis

7. ragina valstybes nares skirti finansines premijas moterims už laimėjimus skirtingose 
sporto šakose ir, kai tinkama, skatinti komercinę moterų sporto veiklą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 20
7 dalis

7. ragina valstybes nares skirti tokias finansines premijas moterims už laimėjimus 
skirtingose sporto šakose, kokias gauna ir vyrai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 21
7 dalis

7. ragina valstybes nares skirti finansines premijas moterims už laimėjimus skirtingose 
sporto šakose, bei priimti teisines nuostatas, kuriomis nebūtų leidžiama rengti sporto 
varžybų, kuriose moterims teikiami piniginiai ar kitokie apdovanojimai yra mažesni 
nei vyrams teikiami apdovanojimai; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 22
7 dalis

7. ragina valstybes nares skirti finansines premijas moterims už laimėjimus skirtingose 
sporto šakose; pabrėžia nediskriminuojančių sporto varžybas reglamentuojančių 
taisyklių svarbą, nustatant vyrams ir moteris vienodus apdovanojimus;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Corien Wortmann-Kool

Pakeitimas 23
7 dalis

7. ragina valstybes nares skirti (išbraukta) moterims už laimėjimus (išbraukta) tokį patį 
pripažinimą, koks už tokius laimėjimus yra skiriamas vyrams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 24
8 dalis

8. pabrėžia, kad moterys ir vyrai, užsiimantys neprofesionaliu sportu, neturi jokių 
valstybės suteikiamų socialinių garantijų ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, 
išskyrus paramą motinystės arba tėvystės atveju; ragina valstybes nares imtis su tuo 
susijusių priemonių užtikrinant tinkamą apsaugą;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 25
8a dalis (nauja)

8a. ragina sportu užsiimančioms moterims skirti daugiau paramos paskiriant treneres 
moteris ir pagalbinį personalą nes jos labiau supranta tipiškai moteriškus 
reikalavimus ir situacijas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 26
8a dalis (nauja)

8a. pabrėžia medicininių konsultacijų moterims svarbą apie galimą fizinės veiklos 
teikiamą naudą nėštumo laikotarpiu ir po gimdymo, kaip pvz. geresnė kraujotaka ir 
nemalonios būklės, patirtos nėštumo laikotarpiu, kaip pvz. vidurių užkietėjimas ir  
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nuovargis palengvinimas, o taip pat streso ir fizinės bei emocinės įtampos 
sumažinimas;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pakeitimas 27
9 dalis

9. atkreipia dėmesį, kad draudimas merginoms užsiimti sportu, plaukimu ar mokymusi 
mažose grupėse remiantis kultūrinės įvairovės skirtumais, nėra pateisinamas nei 
kultūrinėmis, nei religinėmis priežastimis ir neturi būti toleruojamas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 28
9a dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti jaunų sportininkų ir sportininkių 
prevencinius ir sveikatos patikrinimus bei užtikrinti, kad bus patenkintos visos 
teisės, saugomos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Věra Flasarová

Pakeitimas 29
9a dalis (nauja)

9a. ragina valstybes nares remti sporto organizacijų, klubų ir asociacijų veiklą, kurie 
yra  susiję su pagyvenusių asmenų, ypač moterų sportine veikla, įskaitant veiksmus, 
kuriais tokia veikla remiama finansiškai bei reklamuojama ir skatinama; 

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Corien Wortmann-Kool

Pakeitimas 30
9a dalis (nauja)

9a. ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti su merginų ir vaikinų išnaudojimu sporte 
bei prekyba žmonėmis, griežtai vykdant galiojančius įstatymus ir taisykles;
pageidautina daugiau teisinio saugumo, ypač taikant „namuose išaugintų žaidėjų“ 
taisyklę; 

Or. en
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