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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává plné právo dívek a žen účastnit se sportovních aktivit na všech úrovních; definuje 
rovnost pohlaví a nediskriminaci jakožto cíle, které tvoří nedělitelnou součást 
vzdělávacích a sociálních funkcí sportu; 

2. naléhavě žádá členské státy, aby zohledňovaly otázky rovnosti pohlaví při přijímání 
opatření v oblasti sportu a tělesné výchovy tím, že budou v těchto politikách systematicky 
zohledňovat rozdíly mezi podmínkami, situací a potřebami žen a mužů; vyzývá Eurostat, 
aby dále rozpracoval ukazatele a získal kvalitnější statistické údaje o účasti mužů a žen 
ve sportu na všech úrovních;

3. vyzývá členské státy a příslušné orgány, aby prostřednictvím začlenění tohoto aspektu 
do jejich studijního programu zajistily u učitelů tělesné výchovy školení na téma rovnosti 
pohlaví; zdůrazňuje význam možnosti sportovní spoluvýchovy dětí z mateřských školek a 
ze základních škol, smíšených tříd a tříd, ve kterých je zastoupeno výhradně jedno 
pohlaví; 

4. vyzývá členské státy, aby provedly studii kvantitativní a kvalitativní účasti dívek a 
chlapců na sportu v rámci škol i mimo ně a aby poskytovaly zdroje nutné k zajištění vyšší 
účasti dívek na sportech; opětovně upozorňuje na potřebu monitorovat a zhodnotit 
účinnost takových veřejných výdajů s použitím nástroje sestavování rozpočtu s ohledem 
na pohlaví a posuzování dopadu na ženy a muže;

5. zdůrazňuje významnou úlohu sportu při usnadňování sociální integrace; naléhavě žádá 
členské státy, aby podporovaly integraci dívek z různých etnických, náboženských či 
kulturních skupin v rámci sportovních tréninků a klubů;

6. naléhavě žádá Komisi, aby určila osvědčené postupy v boji proti sexuálnímu obtěžování a 
zneužívání ve sportu; naléhavě žádá členské státy, aby přijaly opatření k předcházení 
těmto jevům a k jejich odstranění a vedly kampaně za účelem zvýšení informovanosti
o dostupných prostředcích nápravy soudní cestou; 

7. vyzývá členské státy a příslušné orgány, aby zajistily rovnoměrné zastoupení žen a mužů 
ve všech rozhodovacích orgánech sportovních svazů a dalších příslušných orgánech a aby 
podpořily účast žen ve vedoucích pozicích prostřednictvím pozitivní diskriminace.


	666880cs.doc

