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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. recunoaşte drepturile depline ale fetelor şi femeilor de a participa la activităţi sportive la 
toate nivelurile; defineşte egalitatea între sexe şi nediscriminarea ca reprezentând 
obiective ce fac parte integrantă din funcţiile educaţionale şi sociale ale sportului; 

2. îndeamnă statele membre ca atunci când promovează acţiuni în domeniul sportului şi al 
educaţiei fizice să integreze sexele ţinând cont în mod sistematic de diferenţele dintre 
condiţiile, situaţiile şi necesităţile femeilor şi bărbaţilor în ceea ce priveşte aceste politici; 
recomandă Eurostat să continue elaborarea de indicatori şi să obţină statistici de o calitate 
superioară privind participarea bărbaţilor şi femeilor la activităţile sportive la toate 
nivelurile;

3. recomandă statelor membre şi autorităţilor competente să asigure instruirea profesorilor de 
educaţie fizică în ceea ce priveşte aspectul legat de sexe, prin includerea acestuia în 
programă; subliniază importanţa posibilităţii continuării învăţământului mixt sportiv
pentru copiii din creşe şi şcoli elementare, precum şi a claselor de învăţământ mixt şi a 
claselor de învăţământ destinate exclusiv fetelor sau băieţilor; 

4. recomandă statelor membre să efectueze un studiu privind participarea cantitativă şi 
calitativă a fetelor şi băieţilor la activităţile sportive în cadrul şi în afara şcolilor şi să 
furnizeze resursele necesare în vederea creşterii participării fetelor la activităţile sportive; 
reiterează necesitatea supravegherii şi evaluării eficienţei acestor cheltuieli publice cu 
ajutorul unui instrument de evaluare a dimensiunii genului în bugete şi a impactului 
genului;

5. subliniază rolul important al sportului în facilitarea integrării sociale; invită statele 
membre să promoveze integrarea fetelor aparţinând unor grupuri etnice, religioase sau 
culturale diferite în orele de sport şi cluburile sportive;

6. îndeamnă Comisia să identifice cele mai bune practici în cadrul luptei împotriva hărţuirii 
sexuale şi a abuzului în sport; îndeamnă statele membre să adopte măsuri de prevenire şi 
de eliminare, precum şi campanii de sensibilizare privind mijloacele de acţiune în justiţie
disponibile; 

7. recomandă statelor membre şi autorităţilor competente să asigure reprezentarea egală a 
femeilor şi bărbaţilor în toate organismele de decizie ale asociaţiilor sportive şi 
autorităţilor competente, precum şi promovarea femeilor în funcţii de conducere, prin 
acţiune pozitivă.
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