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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. vyzývá členské státy, aby poskytly podporu a rovné sportovních příležitosti ženám i 
mužům a připravovaly rovnoprávnější sportovní programy;

2. vyzývá členské státy, aby rovným způsobem poskytovaly prostředky pro sportovní aktivity 
žen a mužů a aby rovněž věnovaly prostředky na budování sportovních zařízení a 
infrastruktur, které budou moci stejnou měrou využívat muži i ženy;

3. vyzývá členské státy, aby sledovaly využívání veřejných prostředků určených na sport a 
ověřovaly, že jsou rovnoměrně rozdělovány pro potřeby sportovců i sportovkyň;

4. vyzývá členské státy, aby ženám umožnily profesní uplatnění v oblastech spojených se 
sportem,

5. vyzývá členské státy, aby podpořily rozvoj sportovních aktivit žen již od raného dětství, pro 
šíření zdravého životního stylu a překonání sexistických stereotypů, a to rovněž využitím 
reklamních kanálů;

6. vyzývá členské státy, aby zaručily mediální pokrytí ženských sportovních aktivit, a tím 
umožnily zrod ženských sportovních vzorů (pro vznik tzv. modelových rolí) a překonání 
stereotypů spojených s pohlavím;

7. vyzývá členské státy, aby ocenily rovněž úspěchy dosažené ženami ve sportovních 
disciplínách, včetně ekonomického ocenění;

8. zdůrazňuje, že ženy a muži, kteří provozují sport na profesionální úrovni, nemají od státu 
kromě podpory mateřství či rodičovských příspěvků žádné zdravotní zajištění, sociální 
podporu ani zajištění pro případ úrazu; vyzývá členské státy, aby v tomto smyslu přijaly 
patřičná ustanovení;

9. vyzývá členské státy, aby ve školních osnovách pro chlapce a dívky věnovaly větší pozornost 
sportovním disciplínám a prosazovaly tak pěstování sportu a vychovávaly k němu a 
podporovaly dostupnost sportovní kariéry i tuto kariéru v jejím průběhu.
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