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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava popolno pravico deklet in žensk, da se udeležujejo športnih dejavnosti na vseh 
ravneh; določa, da sta enakost med spoloma in nediskriminacija cilja, ki sta sestavni del 
izobraževalne in socialne vloge športa; 

2. poziva države članice, naj pri oblikovanje ukrepov na področju športa in telesne vzgoje 
vključijo načelo enakosti med spoloma ter sistematično upoštevajo razlike med pogoji, 
razmerami in potrebami pri ženskah in moških v teh politikah; poziva Eurostat, naj 
nadaljuje z razvojem kazalnikov in pridobi bolj kakovostne statistične podatke o udeležbi 
moških in žensk v športu na vseh ravneh;

3. poziva države članice in pristojne organe, naj učiteljem telesne vzgoje omogočijo 
usposabljanje o vprašanjih enakosti med spoloma tako, da vključijo ta vidik v njihov učni 
načrt; poudarja velik pomen možnosti skupne športne vzgoje otrok obeh spolov od vrtca 
do osnovne šole ter skupnega pouka in po spolu ločenega pouka na kasnejših stopnjah; 

4. poziva države članice, naj izvedejo raziskavo o obsegu in kakovosti športnih dejavnosti 
deklet in fantov v šoli in zunaj nje ter zagotovijo potrebna sredstva za povečanje športnih 
dejavnosti deklet; ponavlja, da je treba spremljati in ocenjevati učinkovitost porabe teh 
javnih sredstev z upoštevanjem načela enakosti spolov pri pripravi proračuna in s presojo 
vplivov z vidika spola;

5. poudarja, da ima šport pomembno vlogo pri olajšanju socialne integracije; poziva države 
članice, naj spodbujajo integracijo deklet iz različnih etničnih, verskih in kulturnih skupin 
v šolske ure športa in športne klube;

6. spodbuja Komisijo, naj opredeli najboljše prakse za boj proti spolnemu nadlegovanju in 
zlorabi v športu; poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje in odpravo 
ter kampanje za ozaveščanje o razpoložljivih pravnih sredstvih; 

7. poziva države članice in pristojne organe, naj zagotovijo enako zastopanost žensk in 
moških v vseh organih odločanja športnih zvez in pristojnih organov ter naj s pozitivnimi 
ukrepi spodbujajo zastopanost žensk na vodstvenih položajih.
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