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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. felhívja a tagállamokat, hogy az egyenlőség elvét jobban tiszteletben tartó sportprogramok 
kidolgozásán keresztül biztosítsanak egyenlő lehetőségeket a nők és férfiak számára a 
sport terén;

2. felhívja a tagállamokat, hogy a nők és a férfiak sporttevékenységét egyenlő mértékű 
anyagi forrásokkal támogassák azáltal, hogy a nők és férfiak által egyaránt használható 
sportlétesítmények és infrastruktúrák építése céljából is folyósítanak hiteleket;

3. felkéri a tagállamokat, hogy ellenőrizzék a sport támogatására szánt közpénzek 
felhasználását, és győződjenek meg arról, hogy azok igazságosan, a két nem sportolási 
igényeinek megfelelően kerülnek elosztásra; 

4. felkéri a tagállamokat, hogy nyújtsanak lehetőséget a nők számára a sporttal kapcsolatos 
területeken való elhelyezkedésre;

5. kéri a tagállamokat, hogy az egészséges életmódra való felhívás és a szexista sztereotípiák 
eloszlatása érdekében elsősorban hirdetéseken keresztül ösztönözzék a nőket a sportolásra 
a legfiatalabb kortól;

6. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a női sporttevékenységek közvetítéséről 
annak érdekében, hogy fel lehessen hívni a figyelmet az úgynevezett példaképekre, és el 
lehessen oszlatni a női nemhez fűződő sztereotípiákat;

7. kéri a tagállamokat, hogy pénzügyi elismerés biztosításán keresztül ösztönözzék a nőket 
sportteljesítmények elérésére;

8. rámutat, hogy a versenysportot űző nők és férfiak a szülési és apasági támogatáson kívül 
nem élveznek semmilyen állami támogatást az egészségügy, a társadalombiztosítás és a 
balesetbiztosítás terén; felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki törvényi szabályozást 
e téren;

9. kéri a tagállamokat, hogy a sportolásra való ösztönzés és a professzionális sportkarrier 
lehetőségének megteremtése érdekében az iskolai oktatásban szenteljenek nagyobb 
figyelmet a sportoktatásnak.
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