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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wzywa państwa członkowskie do wspierania i umożliwiania uprawiania sportu w takim 
samym stopniu kobietom, co mężczyznom, opracowując bardziej egalitarne programy 
sportowe;

2. wzywa państwa członkowskie do zapewniania równych środków na aktywność sportową 
kobiet i mężczyzn, również poprzez finansowanie budowy infrastruktury i obiektów 
sportowych, z których mogłyby korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni;

3. wzywa państwa członkowskie do monitorowania wykorzystywania środków publicznych 
przeznaczonych na aktywność sportową, weryfikując, czy są one równo rozdzielane z 
uwzględnieniem wymagań sportowców obu płci;

4. wzywa państwa członkowskie do umożliwiania kobietom kariery w dziedzinach związanych 
ze światem sportu;

5. wzywa państwa członkowskie do zachęcania do sprzyjania aktywności sportowej kobiet od 
najmłodszych lat, aby promować zdrowy tryb życia i zwalczać stereotypy oparte na płci, 
wykorzystując także kanały reklamowe;

6. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia przekazu medialnego z kobiecych zawodów 
sportowych, co pozwoli na promowanie kobiecych osobistości sportu (tzw. role model) i na 
zwalczanie stereotypów opartych na płci;

7. wzywa państwa członkowskie do nadawania również wartości dokonaniom sportowym 
kobiet przyznając im gratyfikacje finansowe;

8. podkreśla, że kobiety i mężczyźni uprawiający sport na poziomie zawodowym nie korzystają 
- z wyjątkiem wsparcia dla macierzyństwa i ojcostwa - z takiej samej ochrony państwa w 
zakresie opieki zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych i wypadkowych; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania przepisów w tej dziedzinie;

9. wzywa państwa członkowskie do zwrócenia większej uwagi w programach szkolnych dla 
dziewcząt i chłopców na dyscypliny sportowe, tak aby promować sport i uczyć uprawiania 
sportu umożliwiając jednocześnie dostęp do kariery sportowej i wspierając jej rozwój.


	702498pl.doc

