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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad mergaitės ir moterys turi visas teises dalyvauti įvairioje sportinėje veikloje; 
lyčių lygybę ir nediskriminavimą apibrėžia kaip tikslus, kurie yra sudėtinė šviečiamosios 
ir socialinės sporto funkcijų dalis;

2. ragina valstybes nares plėtojant veiksmus sporto ir kūno kultūros srityje integruoti lyčių 
aspektą ir nuolat atsižvelgti į moterims ir vyrams sudaromų sąlygų, padėties ir reikmių 
skirtumus vykdant politiką šiose srityse; ragina Eurostatą toliau kurti rodiklius ir gauti 
geresnės kokybės statistiką apie vyrų ir moterų dalyvavimą sportinėje veikloje visais 
lygmenimis;

3. ragina valstybes nares ir kompetentingas institucijas organizuoti mokymo kursus fizinio 
lavinimo mokytojams lyčių aspekto klausimais, įtraukiant šį aspektą į jų mokymo 
programą; pabrėžia, jog yra svarbu, kad vaikams, lankantiems vaikų lopšelį ir pradines 
mokyklas, fizinio lavinimo pamokos galėtų vykti kartu (t.y. ir berniukams, ir mergaitėms), 
o vėliau galėtų vykti ir bendros, ir tik vienos lyties vaikams skirtos pamokos;

4. ragina valstybes nares atlikti tyrimą apie mergaičių ir berniukų dalyvavimo sportinėje 
veikloje mokykloje ir už jos ribų kiekybę ir kokybę ir imtis būtinų priemonių siekiant 
padidinti mergaičių dalyvavimą sportinėje veikloje; primena, kad būtina stebėti ir vertinti 
tokias viešąsias išlaidas, atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai sudaromas biudžetas, ir vertinant 
poveikį lyčių klausimui;

5. pabrėžia sporto svarbą palengvinant socialinę integraciją; ragina valstybes nares skatinti 
mergaičių, priklausančių skirtingoms etninėms, religinėms ir kultūrinėms grupėms, 
integraciją sporto pamokose ir sporto klubuose;

6. ragina Komisiją nustatyti geriausius būdus, kuriais galima kovoti su seksualiniu 
priekabiavimu ir prievarta sporte; ragina valstybes nares patvirtinti prevencinius ir 
panaikinimo veiksmus bei organizuoti informavimo kampanijas apie esamas galimybes 
imtis teisinių priemonių;

7. ragina valstybes nares ir kompetentingas institucijas užtikrinti lygias atstovavimo 
galimybes vyrams ir moterims visuose sporto organizacijų ir atitinkamų institucijų 
sprendimus priimančiuose organuose, taip pat skatinti moteris užimti vadovaujamas 
pareigas, taikant pozityviąją diskriminaciją.


