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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν την ίδια στήριξη και τις ίδιες δυνατότητες σε
επίπεδο αθλητισμού στις γυναίκες και στους άνδρες εκπονώντας πιο ισότιμα αθλητικά 
προγράμματα, 

2. καλεί τα κράτη μέλη να αποδεσμεύσουν το ίδιο επίπεδο πόρων για τις αθλητικές
δραστηριότητες των γυναικών και των ανδρών, προβλέποντας επίσης πιστώσεις για
την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών που θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συγχρόνως από άνδρες και γυναίκες, 

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να επιβλέπουν την χρησιμοποίηση των κρατικών κεφαλαίων
που προορίζονται για τον αθλητισμό, ελέγχοντας εάν είναι ίσα καταμερισμένα σε 
συνάρτηση με τις απαιτήσεις των αθλητών των δύο φύλων,

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να προσφέρουν στις γυναίκες τη δυνατότητα σταδιοδρομίας 
στους τομείς που συνδέονται με τον κόσμο του αθλητισμού,

5. ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αθλητική δραστηριότητα των γυναικών
από πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου να διαδοθούν υγιείς τρόποι ζωής και να 
ξεπεραστούν τα στερεότυπα για τα φύλα, προσφεύγοντας και σε διαφημιστικές 
εκστρατείες, 

6. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των
αθλητικών δραστηριοτήτων των γυναικών προκειμένου να επιτραπεί η προβολή 
γυναικείων προτύπων αναφοράς και να ξεπερασθούν τα στερεότυπα σε σχέση με το 
φύλο,

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση επίσης στις επιδόσεις των γυναικών στις
αθλητικές δραστηριότητες παρέχοντας σε αυτές μια αναγνώριση οικονομικού 
χαρακτήρα, 

8. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες που ασκούν μια αθλητική δραστηριότητα
σε ανταγωνιστικό επίπεδο δεν απολαμβάνουν άλλης κρατικής προστασίας σε θέματα
υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και ατυχημάτων ούτε της στήριξης της μητρότητας και
της πατρότητας· καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν διατάξεις για το θέμα αυτό, 

9. ζητεί από τα κράτη μέλη να προσδώσουν μεγαλύτερη αίγλη, στα σχολικά
προγράμματα για τα αγόρια και τα κορίτσια, στις αθλητικές δραστηριότητες, με στόχο 
να ενθαρρυνθούν και να εκπαιδευθούν προκειμένου να συμμετάσχουν σε αθλητικές
δραστηριότητες, στηρίζοντας συγχρόνως την πρόσβαση στην σταδιοδρομία στον 
αθλητισμό και την εξέλιξη σε αυτήν.


	702498el.doc

