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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. призовава държавите-членки да предоставят еднаква подкрепа и възможности в 
областта на спорта на жените и на мъжете;

2. призовава държавите-членки да осигуряват по справедлив начин ресурси за спортна 
дейност на жени и на мъже, включително чрез заделяне на финансиране за 
изграждането на спортни съоръжения и инфраструктура, които да се използват 
еднакво от мъже и жени;

3. призовава държавите-членки да извършват мониторинг на използването на 
обществени фондове, предназначени за спорта, като проверяват дали те са 
справедливо разпределени съобразно с потребностите на спортистите и от двата 
пола;

4. призовава държавите-членки да предоставят на жените професионални 
възможности в области, свързани със света на спорта;

5.  призовава държавите-членки да създадат стимули за насърчаване на спортната 
дейност при жените, като се започне от ранна детска възраст, с цел 
разпространяването на здравословни начини на живот и преодоляване на 
сексистките стереотипи, като за това се използват и рекламни канали;

6.  призовава държавите-членки да гарантират отразяването от страна на медиите на 
спортни прояви за жени, за да се позволи появата на жени като референтни 
личности (т.нар. „ролеви модели“) и преодоляването на стереотипите за половете;

7. призовава държавите-членки да отчитат стойността и на успехите, постигнати от 
жени, в спортните дисциплини, като се започне с тяхното икономическо 
възнаграждаване;

8. подчертава, че жените и мъжете, които упражняват спортна дейност на 
състезателно равнище, не се ползват от страна на държавата с никаква здравно и 
социално покритие, осигуряване срещу травми, нито подкрепа при майчинство и 
бащинство; призовава държавите-членки да приемат мерки в този смисъл;

9. призовава държавите-членки да отделят по-голямо внимание на спортните 
дисциплини в учебните програми за момчета и момичета с цел да стимулират и 
възпитат практикуването на спорт и същевременно да насърчават достъпа до 
кариера в областта на спорта и нейното развитие.
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