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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει το πλήρες δικαίωμα κοριτσιών και γυναικών να λαμβάνουν μέρος σε 
αθλητικές δραστηριότητες όλων των επιπέδων· καθορίζει την ισότητα των φύλων και τη 
μη διάκριση ως στόχους, οι οποίοι αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών 
και κοινωνικών λειτουργιών του αθλητισμού· 

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη, κατά την ανάληψη δράσεων στον τομέα του αθλητισμού και 
της φυσικής αγωγής, να ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων με συστηματική 
συνεκτίμηση των διαφορών μεταξύ των συνθηκών, των καταστάσεων και των αναγκών 
των γυναικών και ανδρών σε αυτές τις πολιτικές· καλεί την Eurostat να αναπτύξει 
περαιτέρω δείκτες και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας σχετικά 
με τη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στον αθλητισμό όλων των επιπέδων·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς φυσικής 
αγωγής κατάρτιση σχετικά με το θέμα των φύλων, η οποία θα αναφέρεται στο βιογραφικό
τους· τονίζει τη σημασία της δυνατότητας μικτών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά 
προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μικτών ή μόνο με ένα φύλο 
αιθουσών διδασκαλίας·

4. καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή
κοριτσιών και αγοριών στον αθλητισμό μέσα και έξω από τα σχολεία και να παρέχουν
τους απαραίτητους πόρους, έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των κοριτσιών στον 
αθλητισμό· επαναλαμβάνει την ανάγκη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας δημόσιας δαπάνης με τη χρήση εργαλείων όπως η 
κατάρτιση του προϋπολογισμού με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου και η
αξιολόγηση των επιπτώσεων όσον αφορά τη διάσταση του φύλου·

5. τονίζει το σπουδαίο ρόλο του αθλητισμού στη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ένταξη κοριτσιών διαφόρων εθνικών, 
θρησκευτικών ή πολιτισμικών ομάδων σε μαθήματα φυσικής αγωγής και σε αθλητικούς 
ομίλους· 

6. παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κακοποίησης στον τομέα του 
αθλητισμού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και εξάλειψης,
καθώς και να οργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες μέσω δικαστικής διαδικασίας· 

7. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ίση εκπροσώπηση γυναικών 
και ανδρών σε όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων των αθλητικών συνδέσμων και 
σχετικών αρχών, καθώς και να προωθήσουν γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους μέσω θετικών 
δράσεων.
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