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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že ačkoli jsou občané stále lépe informováni, politické struktury je 
dosud příliš často opomíjejí, a to zejména v rámci činností prováděných Evropskou unií
a v Evropské unii, 

1. připomíná, že v posledních referendech v Evropě hlasovala většina žen „ne“: 56 % ve 
Francii (bleskový průzkum Eurobarometru 171), 63 % v Nizozemsku (bleskový průzkum 
Eurobarometru 172) a 56 % v Irsku (bleskový průzkum Eurobarometru 245);

2. zdůrazňuje, že otevřený dopis účastníků konference k ukončení šesti občanských projektů 
plánu D, nazvané „Budoucnost Evropy – projekt pro občany“, který obsahuje 27 
doporučení, žádá EU, aby účinněji působila v oblasti sociální politiky a sociální 
soudržnosti, aby řešila zejména rozdílnou úroveň odměňování a podporovala rovnost žen
a mužů a obecněji, aby věnovala zvláštní pozornost těmto často opomíjeným otázkám 
souvisejícím s rovností; 

3. zdůrazňuje úlohu žen v EU a vyzývá evropské orgány, aby ve spolupráci s členskými státy 
připravily nástroje trvalé povahy, které umožní zohledňovat sociální vztahy a nerovnost 
mezi muži a ženami ve všech veřejných politikách;

4. vítá skutečnost, že Komise zvolila v rámci plánu D projekty spolufinancované jejími
zastoupeními a zahrnující mnoho ženských organizací a řadu projektů týkajících se žen;

5. vybízí evropské orgány, aby spíše než komunikační a marketingové kampaně rozvíjely 
hospodářské a sociální politiky, které by odpovídaly očekávání a potřebám občanů 
členských států; zdůrazňuje například v tomto smyslu návrhy Komise, co se týče 
rodičovské dovolené, jejichž cílem je umožnit evropským občanům mít tolik dětí, kolik si 
přejí, a které tak řeší demografický deficit, který po hospodářské a sociální stránce Evropu 
ohrožuje.
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