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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu appoġġ u oppotunitajiet sportivi ugwali għan-nisa u 
għall-irġiel billi jħejju programmi għall-isport iktar ugwali;

2. Jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu riżorsi għal attivitajiet sportivi tan-nisa u ta' l-irġiel 
b'mod ugwali, anke billi jallokaw fondi għall-bini ta' impjanti u infrastrutturi sportivi li kemm 
in-nisa kif ukoll l-irġiel ikunu jistgħu jibbenefikaw minnhom bl-istess mod;

3. Jistieden lill-Istati Membri biex jimmoniterjaw l-użu tal-fondi pubbliċi allokati għall-isport 
billi jivverifikaw li jitqassmu b'mod ugwali għall-ħtiġijiet ta' l-isportivi taż-żewġ sessi;

4. Jistieden lill-Istati Membri biex joffru lin-nisa opportunitajiet ta' karriera fl-oqsma marbuta 
mad-dinja ta' l-isport;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex iħeġġu l-attività sportiva femminili, mindu jkunu żgħar, 
sabiex jitħeġġeġ stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa u sabiex ma jibqgħux jeżistu sterjotipi sessisti, 
anke billi jintużaw mezzi pubbliċitarji;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jiggarantixxu rappurtaġġ mill-midja ta' l-attivitajiet sportivi 
femminili sabiex jissawru personalitajiet ta' riferiment femminili (ir-role models) u sabiex ma 
jibqgħux jeżistu l-isterjotipi marbuta mas-sessi;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu importanza wkoll lis-suċċessi miksuba min-nisa fid-
dixxiplini sportivi, qabel kollox permezz ta' rikonoxximent finanzjarju;

8. Jenfasizza li n-nisa u l-irġiel li jipprattikkaw attività sportiva f'livelli agonistiċi ma 
jingħatawx għajnuna mill-istat fir-rigward tas-saħħa, tas-sigurtà soċjali jew jekk iweġġgħu u 
lanqas għajnuna għall-maternità jew il-paternità; jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu 
azzjoni dwar dan;

9. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu valur akbar lid-dixxiplini sportivi fil-curricula 
skolastiċi tas-subien u tat-tfajliet bil-għan li jiġu mħeġġa u edukati biex jieħdu sehem 
f'attivitajiet sportivi filwaqt li jiġu promossi wkoll l-aċċess għall-karrieri fl-isport u l-avanz 
f'dawn il-karrieri.
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