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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst pilnīgas meiteņu un sieviešu tiesības piedalīties visu līmeņu sporta aktivitātēs; 
nosaka, ka dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas mērķis ir sporta izglītojošo un 
sociālo funkciju neatņemama sastāvdaļa; 

2. mudina dalībvalstis, izstrādājot rīcības plānus sporta un fiziskās izglītības jomā, izmantot 
tajos integrētu pieeju dzimumu līdztiesības jautājumiem, sistemātiski ņemot vērā šajos 
rīcības plānos iekļautos atšķirīgos sieviešu un vīriešu apstākļus, situācijas un vajadzības; 
aicina Eiropas Kopienu Statistikas biroju izstrādāt turpmākus rādītājus un iegūt 
kvalitatīvākus statistikas datus par vīriešu un sieviešu dalību visu līmeņu sporta 
aktivitātēs;

3. aicina dalībvalstis un kompetentās iestādes nodrošināt sporta skolotājiem apmācību 
dzimumu līdztiesības jomā, iekļaujot šo aspektu viņu studiju programmā; uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt kopīgu sporta izglītību abu dzimumu bērnudārza un pamatskolas 
vecuma bērniem, kā arī vēlāk klasēs, kurās mācās gan abu, gan viena dzimuma bērni; 

4. aicina dalībvalstis veikt pētījumu par meiteņu un zēnu kvantitatīvo un kvalitatīvo dalību 
sporta nodarbībās gan skolās, gan ārpus tām un nodrošināt nepieciešamos līdzekļus, lai 
palielinātu meiteņu iesaisti sportā; atkārtoti pauž savu nostāju par to, ka ir nepieciešams 
pārraudzīt un novērtēt šādu valsts izdevumu efektivitāti, paredzot budžetā līdzekļus 
dzimumu līdztiesības principu īstenošanai un novērtējot to ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību;

5. uzsver svarīgo sporta lomu sociālās integrācijas veicināšanā; mudina dalībvalstis veicināt 
dažādām etniskajām, reliģiskajām vai kultūras grupām piederīgo meiteņu integrāciju 
sporta nodarbībās un sporta klubos;

6. mudina Komisiju noteikt paraugpraksi seksuālas uzmākšanās un vardarbības novēršanai 
sportā; mudina dalībvalstis veikt pasākumus šādu pārkāpumu profilaksei un novēršanai, 
kā arī izpratnes veidošanas kampaņas par tiesisku darbību iespējām; 

7. aicina dalībvalstis un kompetentās iestādes nodrošināt vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu 
pārstāvību visās sporta asociāciju un attiecīgo iestāžu lēmējinstitūcijās, kā arī ar pozitīvam 
darbībām veicināt to, ka sievietes uzņemas vadītāja lomu.


