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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas  ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina valstybes nares, pasitelkus į lyčių lygybę orientuotas sporto programas vyrams ir 
moterims suteikti vienodą paramą ir vienodas galimybes sporte;

2. ragina valstybes nares vienodai skatinti tiek vyrų, tiek ir moterų sporto veiklą ir numatyti 
lėšų sporto įrenginiams ir sporto infrastruktūrai, kuria galėtų naudotis ir vyrai, ir moterys;

3. ragina valstybes nares stebėti ir tikrinti, kaip naudojamos sportui skirtos valstybės lėšos: ar
šios lėšos naudojamos tinkamai atsižvelgiant į abiejų lyčių sportininkų poreikius;

4. ragina valstybes nares suteikti moterims karjeros galimybių su sportu susijusiose srityse;

5. ragina valstybes nares nuo ankstyvos vaikystės skatinti moteris imtis sportinės veiklos, 
siekiant ugdyti sveiką gyvenimo būdą ir naikinti lyčių stereotipus, šiam tikslui naudoti ir 
reklamą; 

6. ragina valstybes nares užtikrinti informacijos apie moterų sportą pateikimą žiniasklaidoje, 
kad moterys įsisąmonintų tokį įvaizdį (angl. „role model“) ir įveiktų su lytimi susijusius 
stereotipus;

7. ragina valstybes nares skirti finansines premijas moterims už laimėjimus skirtingose 
sporto šakose;

8. pabrėžia, kad moterys ir vyrai, užsiimantys profesionaliu sportu, neturi jokių valstybės 
suteikiamų socialinių garantijų ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, išskyrus paramą 
motinystės arba tėvystės atveju; ragina valstybes nares imtis su tuo susijusių priemonių;

9. ragina valstybes nares berniukų ir mergaičių mokyklinio lavinimo laikotarpiu sporto 
veiklai skirti daugiau dėmesio, kiek tai susiję su skatinimu sportuoti ir kartu didinti 
galimybes pradėti sportininko karjerą  bei ją tęsti.
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