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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at borgerne fortsat i alt for høj grad bliver forbigået af de politiske 
strukturer, navnlig inden for rammerne af de foranstaltninger, der træffes af og i EU, og 
dette til trods for at de er stadig bedre informeret,

1. gør opmærksom på, at et flertal af de kvindelige vælgere har stemt "nej" ved de seneste 
europæiske folkeafstemninger: 56 % i Frankrig (Flash Eurobarometer-undersøgelse nr. 
171), 63 % i Nederlandene (Flash Eurobarometer-undersøgelse nr. 172) og 56 % i Irland 
(Flash Eurobarometer-undersøgelse nr. 245);

2. understreger, at EU, i de 27 anbefalinger i det åbne brev fra deltagerne på den afsluttende 
konkurrence vedrørende de seks borgerprojekter under plan D med titlen "Europas fremtid 
– dagsorden for EU's borgere", anmodes om at handle mere effektivt på det social- og 
arbejdsmarkedspolitiske område samt på området social samhørighed, navnlig med 
henblik på at bekæmpe lønforskelle og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder samt 
på generelt at være særlig opmærksom på problemstillingerne vedrørende ligestilling, som 
ofte bliver forsømt; 

3. understreger kvinders rolle i Unionen og opfordrer EU's institutioner til i samarbejde med 
medlemsstaterne at træffe bæredygtige foranstaltninger, som tager højde for de sociale 
bånd og for ulighederne mellem mænd og kvinder i alle offentlige politiske 
sammenhænge;

4. bifalder Kommissionens udvælgelse af medfinansierede projekter inden for rammerne af 
plan D via dens repræsentationer, som omfatter en række kvindeorganisationer og 
projekter vedrørende kvinder;

5. opfordrer EU's institutioner til, frem for kommunikations- og marketingskampagner, at 
udvikle økonomiske og sociale politikker, som modsvarer EU-borgernes forventninger og 
behov; støtter i denne forbindelse eksempelvis Kommissionens forslag om forældreorlov, 
som tilsigter at give EU-borgere mulighed for at få det antal børn, de ønsker, og således 
afhjælper befolkningsunderskuddet, som udgør en økonomisk og social trussel mod vores 
kontinent.


	749740da.doc

