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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че макар и гражданите да са все по-добре информирани, те все 
още са прекалено често пренебрегвани от политическите структури, по-специално в 
рамките на действията, провеждани от и в Европейския съюз,

1. припомня, че по-голямата част от жените са гласували „не” на последните 
референдуми относно Европа: 56 % във Франция (Flash Eurobaromètre 171), 63 % в 
Нидерландия (Flash Eurobaromètre 172) и 56 % в Ирландия (Flash Eurobaromètre 245);

2. подчертава, че сред 27 -те препоръки от отвореното писмо на участниците в 
заключителната конференция на шестте граждански проекта по План Д под надслов 
„Бъдещето на Европа—програма за гражданите” е и искането за по-ефективни 
действия на Съюза в областта на социалната политика и социалното сближаване, с 
цел, по-специално, борба срещу разликите в трудовото възнаграждение и 
насърчаване на равенството между жените и мъжете, а в по-общ план - обръщане на 
специално внимание на тези често пренебрегвани въпроси относно равенството; 

3. подчертава ролята на жените в Съюза и насърчава европейските институции да 
създават, съвместно с държавите-членки, устойчиви механизми, които вземат под 
внимание социалните отношения и неравенството между мъжете и жените във 
всички обществени политики;

4. поздравява Комисията за избора на съвместно финансираните проекти в рамките на 
План Д от нейните представителства, които включват многобройни женски 
организации и многобройни проекти относно жените; 

5. насърчава европейските институции да развиват не толкова комуникационни и 
маркетингови кампании, колкото икономически и социални политики, отговарящи 
на очакванията и потребностите на гражданите на държавите-членки;  в това 
отношение подкрепя, например, предложенията на Комисията по отношение на 
отпуска за отглеждане на дете, чиято цел е да се предостави възможност на 
европейските граждани да имат толкова деца, колкото желаят и които дават отговор 
по този начин на проблема с демографския дефицит, представляващ икономическа и 
социална заплаха за нашия континент.
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