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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab tüdrukute ja naiste täielikku õigust osaleda sporditegevuses kõikidel tasanditel; 
peab soolist võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist eesmärkideks, mis moodustavad 
spordi hariduslike ja sotsiaalsete funktsioonide lahutamatu osa; 

2. nõuab liikmesriikidelt, et spordi ning kehalise kasvatuse valdkondades meetmete 
edendamisel tuleb teostada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, võttes nendes 
poliitikavaldkondades järjekindlalt arvesse naiste ja meeste tingimuste, olukorra ja 
vajaduste erinevusi; kutsub Eurostati üles töötama jätkuvalt välja näitajaid ning tegema 
parandatud kvaliteediga statistikat meeste ja naiste osaluse kohta spordis kõikidel 
tasanditel;

3. kutsub liikmesriike ja pädevaid asutusi üles koolitama kehalise kasvatuse õpetajaid soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuses, lisades selle aspekti nende õppekavasse; rõhutab nii spordi 
ühisõppe võimaluse olulisust lasteaia ja algkooli lastele kui ka vanemas astmes 
segaklasside ja soolisel alusel eraldatud klasside olemasolu tähtsust; 

4. kutsub liikmesriike üles teostama uuringut tüdrukute ja poiste kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse spordis osalemise kohta koolis ja väljaspool kooli ning eraldama vajalikud 
vahendid tüdrukute spordis osalemise suurendamiseks; kordab vajadust jälgida ja hinnata 
taoliste avaliku sektori kulutuste tõhusust, kasutades soolisest võrdõiguslikkusest lähtuvat 
eelarvestamist ja soolise mõju hindamist;

5. rõhutab spordi suurt rolli sotsiaalse integratsiooni lihtsustamisel; nõuab liikmesriikidelt, et 
nad edendaksid erinevatesse rahvus-, usu- ja kultuurigruppidesse kuuluvate tüdrukute 
kaasamist spordiklassidesse ja -klubidesse;

6. nõuab, et komisjon tuvastaks parimad tavad võitluses seksuaalse ahistamise ja 
kuritarvitamisega spordis; nõuab, et liikmesriigid võtaksid ennetus- ja järelmeetmeid ning 
korraldaksid teadlikkuse tõstmise kampaaniaid olemasolevate õiguslike vahendite kohta; 

7. kutsub liikmesriike ja pädevaid asutusi üles tagama naiste ja meeste võrdne esindatus 
spordiühingute ja asjaomaste ametiasutuste kõikides otsuseid tegevates organites ning 
edendama naiste juhirolli positiivsete meetmetega.
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