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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva države članice, naj ženskam in moškim z oblikovanjem enakopravnejših 
programov na področju športa zagotovijo enako podporo in možnosti;

2. poziva države članice, naj zagotovijo enak delež sredstev za športne dejavnosti žensk in 
moških, obenem pa predvidijo kredite za izgradnjo športnih objektov in infrastrukture, ki 
jih bodo lahko uporabljali tako moški kot ženske;

3. poziva države članice, naj nadzirajo uporabo javnih sredstev na področju športa in 
zagotovijo, da bodo pravično razporejena glede na potrebe tako športnikov kot tudi 
športnic;

4. poziva države članice, naj ženskam omogočijo poklicne možnosti na področjih, povezanih 
s športom;

5. poziva države članice, naj spodbujajo športne dejavnosti žensk od mladih let, da bi s tem 
širile zdrav način življenja in premostile spolne stereotipe, zlasti z uporabo različnih 
načinov oglaševanja;

6. poziva države članice, naj zagotovijo medijsko pokritost športnih dejavnosti žensk, s 
čimer bo omogočeno uveljavljanje vzornic (po angl. role models) in odprava stereotipov, 
povezanih s spolom;

7. poziva države članice, naj ustrezno ovrednotijo športne dosežke žensk in jim namenijo 
ustrezno finančno priznanje;

8. poudarja, da ženske in moški, ki sodelujejo na športnih tekmovanjih, ne uživajo državne 
podpore glede zdravstvenega, socialnega in nezgodnega zavarovanja, razen podpore pri 
materinstvu in očetovstvu, zato države članice poziva, naj v zvezi s tem sprejmejo 
ustrezne ukrepe;

9. poziva države članice, naj v šolskih programih za deklice in fante večjo pozornost 
namenijo športnim disciplinam, da bi jih tako spodbujale k športni dejavnosti in jim nudile 
izobraževanje ter obenem podpirale dostop do športne kariere in njenega uspeha.
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