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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, valamint az érintett szereplőket, 
sportegyesületeket és -szövetségeket annak biztosítására, hogy a nők és férfiak egyenlő 
feltételek mellett űzhessenek sportot, továbbá alakítsanak ki olyan sportolási 
lehetőségeket és a sportban való részvételt előmozdító programokat, amelyek különösen 
a hátrányos helyzetű lányokat és nőket célozzák; 

2. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a sporttal kapcsolatos valamennyi 
tevékenységük során tartsák szem előtt a nemek közötti egyenlőség kérdését, valamint 
tegyenek konkrét intézkedéseket a sporttal kapcsolatos döntéshozatal valamennyi 
szintjén a nők és férfiak kiegyensúlyozott képviseletére (egyik nem aránya sem 
csökkenhet 30% alá); 

3. ösztönzi a sport területén a női hálózatok kialakítását a bevált gyakorlatok és az 
információk cseréjének előmozdítása érdekében; 

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék a színvonalas testnevelés 
jelentőségével kapcsolatos tájékozottságot, amihez megfelelő stratégiák és 
iránymutatások kialakítását javasolja;

5. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a kombinált sportképzéssel és általános 
oktatással kapcsolatos iránymutatások kidolgozása során vegyék figyelembe a nemek 
közötti egyenlőség szempontját; 

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki olyan intézkedéseket, 
amelyek segítségével a női sportolók összeegyeztethetik a családi életüket hivatásos 
sporttevékenységükkel, valamint hogy a munkaerőpiacra való visszatérés 
megkönnyítése érdekében nyújtsanak képzést és tanácsadást a női sportolók számára;

7. felhívja a Bizottságot, hogy hozza létre a női sportolók csereprogramját, valamint 
növelje a női sportolóknak, edzőknek és az e területen tevékenykedő hivatásos női 
szereplőknek szóló ösztöndíjak és képzések számát; 

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a különböző projektek társfinanszírozására, 
egyrészt hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül támogassák a 
nők igényeihez alkalmazkodó sportlétesítményeket, másrészt pedig hogy az Európai 
Szociális Alap (ESZA) támogatásán keresztül fejlesszék a sportágazatban dolgozó nők 
képességeit és foglalkoztathatóságát.


