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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες, παρά το γεγονός ότι είναι ολοένα καλύτερα 
ενημερωμένοι, πολύ συχνά είναι παραμελημένοι από τις πολιτικές δομές, ιδίως δε στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

1. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες ψήφισαν κατά πλειοψηφία "όχι" στα τελευταία 
δημοψηφίσματα για την Ευρώπη: 56% στην Γαλλία Flash Eurobaromètre 171), 63% στις 
Κάτω Χώρες( έ.α. 172) και 56% στην Ιρλανδία (έ.α. 245)·

2. υπογραμμίζει ότι μεταξύ των 27 συστάσεων που περιελάμβανε η ανοικτή επιστολή των 
συμμετασχόντων στην διάσκεψη για τη λήξη των έξι σχεδίων των πολιτών του σχεδίου Δ, 
με τίτλο "Το μέλλον της Ευρώπης –Ένα σχέδιο για τους πολίτες", ήταν να ζητηθεί από 
την Ένωση αποτελεσματικότερη δράση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της 
κοινωνικής συνοχής, κυρίως με σκοπό την καταπολέμηση των μισθολογικών διαφορών 
και την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και, γενικότερα, να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της ισότητας που συχνά μένουν παραμελημένα,

3. επιμένει ως προς τον ρόλο των γυναικών στην Ένωση και ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διαρκείς διατάξεις που 
θα λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές σχέσεις και τις ανισότητες μεταξύ των ανδρών και 
των γυναικών σε όλες τις κρατικές πολιτικές,

4. συγχαίρει την Επιτροπή για την επιλογή των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στο 
πλαίσιο του σχεδίου Δ, από τις αντιπροσωπείες της που περιλαμβάνουν πολλές γυναικείες 
οργανώσεις και πολλά προγράμματα που αφορούν τις γυναίκες,

5. ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναπτύξουν, περισσότερο από εκστρατείες 
επικοινωνίας και μάρκετινγκ, οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που να 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πολιτών των κρατών μελών· 
υποστηρίζει, προς την κατεύθυνση αυτή, τις προτάσεις της Επιτροπής για τη γονική 
άδεια, οι οποίες αποσκοπούν να δώσουν τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους να αποκτούν 
όσα παιδιά επιθυμούν, αντιδρώντας, με τον τρόπο αυτό, στο δημογραφικό έλλειμμα που 
βαραίνει ως οικονομική και κοινωνική απειλή στην ήπειρό μας.
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