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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva členské štáty, aby v oblasti športu poskytovali ženám a mužom rovnakú podporu 
a rovnaké možnosti a vytvárali rovnoprávnejšie športové programy;

2. vyzýva členské štáty, aby na športové aktivity žien a mužov uvoľňovali rovnaký objem 
prostriedkov a aby tiež vyčlenili finančné prostriedky na vybudovanie športových 
zariadení a infraštruktúry, ktoré budú môcť rovnako využívať muži aj ženy;

3. žiada členské štáty, aby dohliadali nad využívaním verejných finančných prostriedkov 
určených na šport a overovali, či sú spravodlivo rozdeľované podľa potrieb športovcov 
oboch pohlaví;

4. žiada členské štáty, aby poskytovali ženám kariérne možnosti v oblastiach súvisiacich so 
svetom športu;

5. žiada členské štáty, aby podporovali športovú činnosť žien už od ich najútlejšieho veku 
v záujme propagácie zdravého životného štýlu a prekonávania rodovo podmienených 
stereotypov a využívali pritom aj možnosti reklamy;

6. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili mediálne pokrytie športových aktivít žien 
a umožnili tak objavenie ženských vzorov (tzv. role model), ako aj prekonávanie rodovo 
podmienených stereotypov;

7. žiada členské štáty, aby oceňovali aj úspechy žien v športových disciplínach počnúc 
finančným ohodnotením;

8. zdôrazňuje, že na ženy a mužov, ktorí sa venujú športovým aktivitám na súťažnej úrovni,
sa s výnimkou podpory v materstve a otcovstve nevzťahuje žiadna ochrana štátu vo forme 
zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia či úrazového poistenia; vyzýva členské 
štáty, aby v tejto oblasti vypracovali náležité ustanovenia;

9. žiada členské štáty, aby v školských osnovách pre chlapcov a dievčatá venovali väčšiu 
pozornosť športovým disciplínam s cieľom podporovať pestovanie športu a vychovávať 
k nemu a zároveň podporovali prístup k športovej kariére, ako aj jej rozvoj.
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