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RECOMANDĂRI

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitate între sexe recomandă Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, competentă în fond, includerea următoarelor recomandări în propunerea de rezoluţie 
ce urmează a fi adoptată:

1. invită statele membre să acorde acelaşi sprijin şi să ofere posibilităţi comparabile pentru 
femei şi bărbaţi în domeniul sportului, creând programe mai egalitare;

2. invită statele membre să aloce în mod egal resurse pentru activităţile sportive ale femeilor şi 
pentru cele ale bărbaţilor, inclusiv prin finanţarea construcţiei de instalaţii şi infrastructuri 
sportive care să fie utilizabile deopotrivă de către femei şi bărbaţi;

3. invită statele membre să monitorizeze utilizarea fondurilor publice destinate sportului, 
verificând repartizarea lor egală în raport cu exigenţele sportivelor şi sportivilor;

4. invită statele membre să ofere femeilor posibilităţi de carieră în medii legate de lumea 
sportului;

5. invită statele membre să încurajeze, inclusiv prin canalele publicitare, promovarea 
activităţilor sportive în rândul femeilor începând de la o vârstă fragedă, pentru a crea 
obişnuinţa unui stil de viaţă sănătos şi pentru a depăşi stereotipurile sexiste;

6. invită statele membre să asigure acoperirea mediatică a activităţilor sportive ale femeilor, 
pentru a face posibilă apariţia unor personalităţi feminine de referinţă (modele) şi depăşirea 
stereotipurilor legate de gen;

7. invită statele membre să pună în valoare succesele femeilor în disciplinele sportive prin 
acordarea unor recompense de natură economică;

8. subliniază faptul că femeile şi bărbaţii care participă la competiţii sportive nu beneficiază din 
partea statului de asigurări medicale, sociale şi în caz de accident, ci doar de protecţia 
maternităţii şi a paternităţii; invită statele membre să ia măsuri în acest sens;

9. invită statele membre să dea mai multă importanţă disciplinelor sportive în programele 
şcolare pentru elevi şi eleve, pentru a-i stimula pe aceştia să practice un sport şi a le asigura o 
educaţie sportivă, promovând în acelaşi timp accesul şi avansarea într-o carieră în lumea 
sportului.
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