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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erbjuda kvinnor och män likvärdigt stöd 
och lika möjligheter inom idrott genom att skapa idrottsprogram som bättre beaktar
jämställdhetsaspekter.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fördela resurserna för kvinnors och mäns 
idrottsaktiviteter rättvist bland annat genom att anslå medel för uppförande av 
idrottsanläggningar och idrottsinfrastrukturer som kan utnyttjas av både män och kvinnor.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att övervaka användningen av offentliga 
medel som avsatts för idrott och att granska att dessa medel fördelats rättvist med sikte på att 
tillgodose både idrottsmäns och idrottskvinnors behov.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erbjuda kvinnor karriärmöjligheter inom 
områden med anknytning till idrott.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, bland annat med hjälp av reklam, främja 
kvinnors deltagande i idrottsaktiviteter redan från tidig barndom, i syfte att sprida 
hälsosamma livsstilar och undanröja könsstereotyper.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera medieövervakningen av 
kvinnlig idrott så att kvinnliga rollmodeller kan växa fram och så att könsstereotyper kan 
undanröjas.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genom ekonomiska belöningar visa 
uppskattning också för kvinnors framgångar inom idrotten.

8. Europaparlamentet betonar att kvinnor och män som utövar idrott på tävlingsnivå inte 
omfattas av någon statlig sjukförsäkring, socialförsäkring eller olycksfallsförsäkring utöver 
föräldrastöd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att åtgärda situationen.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i läroplanerna för pojkar och flickor ge 
större utrymme åt idrott i syfte att uppmuntra och uppfostra barn och ungdomar att ägna sig 
åt idrott och för att tillsammans främja tillträde till och avancemang inom idrottskarriärer.
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