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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. elismeri a lányok és nők teljes jogát, hogy sporttevékenységekben vegyenek részt minden 
szinten; a nemek közötti egyenlőséget és a diszkriminációmentességet olyan 
célkitűzésként határozza meg, amely a sport oktatási és társadalmi feladatainak szerves 
részét képezi; 

2. sürgeti a tagállamokat, hogy a sport és a testnevelés terén történő fellépések 
meghatározásakor tartsák szem előtt a nemek közötti esélyegyenlőség aspektusait azáltal, 
hogy rendszeresen számításba veszik a férfiak és nők körülményei, helyzete és 
szükségletei közötti különbségeket ezekben a politikákban; felszólítja az Eurostatot, hogy 
továbbra is dolgozzon ki mutatókat és szerezzen be jobb minőségű statisztikákat a férfiak 
és nők részvételi arányáról a sportban minden szinten; 

3. felhívja a tagállamokat és az illetékes hatóságokat, hogy a testneveléstanárok számára 
irányozzanak elő a nemek közötti egyenlőség témájában továbbképzéseket, és ezeket 
foglalják bele tananyagukba; hangsúlyozza az óvodában és az általános iskolában a fiúk és 
lányok együttes sportoktatásának, valamint a felsőbb osztályokban a koedukált, illetve 
egynemű testnevelésórák lehetőségének fontosságát; 

4. felhívja a tagállamokat, hogy készítsenek felmérést a fiúk és lányok mennyiségi és 
minőségi részvételéről a sportban az iskolán belül és kívül, és hogy bocsássák 
rendelkezésre a szükséges forrásokat a lányok részvételének növelésére a sportban; 
megismétli a közpénzek hatékonyságának ellenőrzését és értékelését a nemek közötti 
esélyegyenlőséget figyelembe vevő költségvetés és hatásvizsgálat révén;

5. hangsúlyozza a sport szerepének jelentőségét a társadalmi integráció megkönnyítése 
szempontjából; sürgeti a tagállamokat a különböző etnikai, vallási vagy kulturális 
csoportból származó lányok integrációjának előmozdítására a sportórákon és 
sportklubokban;

6. sürgeti a Bizottságot, hogy határozza meg a bevált gyakorlatokat a sport területén fellépő 
szexuális zaklatás és visszaélés elleni harcban; sürgeti a tagállamokat, hogy fogadjanak el 
megelőző és felszámoló intézkedéseket, valamint folytassanak tudatosságnövelő 
kampányokat a jogorvoslati lehetőségekről; 

7. felhívja a tagállamokat és az illetékes hatóságokat, hogy biztosítsák a férfiak és nők 
egyenlő képviseletét a sportszövetségek és egyéb vonatkozó hatóságok döntéshozó 
testületeiben, valamint pozitív fellépések révén mozdítsák elő a nők vezető szerepben 
történő részvételét.


