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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva plné právo dievčat a žien na zapájanie sa do športových aktivít na všetkých 
úrovniach; rodovú rovnosť a nediskriminovanie určuje za ciele, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť vzdelávacích a spoločenských funkcií športu;

2. naliehavo vyzýva členské štáty, aby pri vypracúvaní opatrení v oblasti športu a telesnej 
výchovy uplatňovali rodovú rovnosť systematickým zohľadňovaním rozdielnych 
podmienok, situácií a potrieb medzi ženami a mužmi v týchto politikách; vyzýva Eurostat, 
aby ďalej vypracúval ukazovatele a získal lepšie kvalitatívne štatistiky o zapájaní za 
mužov a žien do športu na všetkých úrovniach;

3. vyzýva členské štáty a zodpovedné orgány, aby učiteľom telesnej výchovy zabezpečili 
odbornú prípravu v oblasti rodovej rovnosti zahrnutím tohto aspektu do ich životopisov; 
zdôrazňuje význam možnosti ďalej športovej koedukácie pre deti z jaslí a základných 
škôl, ako aj koedukácie tried a tried delených podľa pohlavia;

4. vyzýva členské štáty, aby vypracovali štúdiu o kvantitatívnom a kvalitatívnom zapájaní sa 
dievčat a chlapcov do športu v rámci školy a mimo nej a poskytovali potrebné zdroje na 
zvyšovanie podielu dievčat v športových disciplínach; znovu pripomína potrebu 
monitorovania a hodnotenia efektívnosti týchto verejných výdavkov využívaním nástroja 
zostavovania rozpočtu pre rodovú rovnosti a hodnotenia vplyvov rodovej rovnosti;

5. zdôrazňuje dôležitú úlohu športu pri uľahčovaní spoločenskej integrácie; naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby podporovali integráciu dievčat z rozličných etnických, 
náboženských či kultúrnych skupín do športových tried a športových klubov;

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby určila najlepšie skúsenosti v boji proti sexuálnemu 
obťažovaniu a zneužívaniu v športe; naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali 
preventívne a eliminačné opatrenia a organizovali kampane na zvyšovanie povedomia 
o prostriedkoch platných zákonných postupov;

7. vyzýva členské štáty a zodpovedné orgány, aby zabezpečili rovnaké zastúpenie žien 
a mužov v riadiacich orgánoch športových združení a príslušných orgánov a súčasne 
podporovali ženy vo vedúcich funkciách pomocou pozitívnych krokov.


