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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. Признава пълното право на момичетата и жените да участват в спортни дейности на 
всички нива; определя равенството между половете и отсъствието на 
дискриминация като цели, които са неделима част от образователните и социални 
функции на спорта; 

2. Призовава държавите-членки при разработване на мерки в областта на спорта и 
физическата култура да интегрират равенството между половете, като вземат 
систематично предвид разликите между условията, обстоятелствата и нуждите на 
жените и мъжете в тези политики; призовава Евростат да продължи да разработва 
показатели и да събира по-качествени статистически данни за мъжкото и женското 
участие в спорта на всички нива;

3. Призовава държавите-членки и компетентните органи да осигурят на учителите по 
физическа култура обучение в областта на половете, като включат този аспект в 
тяхната учебна програма; подчертава колко важно е да се даде възможност за 
съвместно обучение по спорт за момчета и момичета в яслите и началните училища, 
както и смесени и отделни часове за двата пола впоследствие;   

4. Призовава държавите-членки да извършат проучване на количественото и 
качественото участие на момичетата и момчетата в спортни дейности в и извън 
училищата и да осигурят необходимите средства за увеличаване на участието на 
момичетата в тези дейности; потвърждава необходимостта от наблюдение и оценка 
на подобни публични разходи чрез използване на средства за осигуряване на 
бюджетно равенство между половете и оценка на влиянието върху половете;

5. Подчертава важната роля на спорта в улесняването на социалната интеграция; 
призовава държавите-членки да насърчават интеграцията на момичета от различни 
етнически, религиозни или културни групи в часовете по спорт и спортните 
клубове;

6. Призовава Комисията да определи най-добри практики в борбата срещу сексуалния 
тормоз и злоупотреба в спорта; призовава държавите-членки да приемат мерки за 
предотвратяване и премахване на сексуалния тормоз и  злоупотреба в спорта, както 
и да организират кампании за повишаване на осведомеността за възможните начини 
за законови действия;

7. Призовава държавите - членки и компетентните власти да осигурят равно 
представителство на жените и мъжете във всички органи за вземане на решения на 
спортните асоциации и съответните органи, както и да насърчат чрез положителни 
действия издигането на жените до водещи позиции. 


