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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel, jóllehet a polgárok egyre tájékozottabbak, a politikai struktúrák továbbra is igen 
gyakran figyelmen kívül hagyják őket, különösen az Európai Unió által és az Unión belül 
végzett tevékenységek keretében,

1. emlékeztet arra, hogy az Európáról szóló legutóbbi népszavazások alkalmával a nők 
többsége „nem”-mel szavazott: 56% Franciaországban (az Eurobarométer 171. sz. 
gyorsjelentése), 63% Hollandiában (id. 172. sz.) és 56% Írországban (id. 245. sz.);

2. kiemeli, hogy a D-terv polgárok által megvalósított hat projektjének az „Európa jövője – a 
polgárközpontú program” címmel rendezett zárókonferenciáján a résztvevők a nyílt 
levelükben ismertetett 27 ajánlásban többek között azt kérték az Uniótól, hogy 
hatékonyabban lépjen fel a szociálpolitika és a társadalmi kohézió terén, különösen a 
bérkülönbségek felszámolása, a nők és férfiak közti egyenlőség előmozdítása, továbbá 
általánosabban véve ezen gyakran elhanyagolt egyenjogúsági kérdésekre való különös 
odafigyelés érdekében;

3. hangsúlyozza a nők szerepét az Unióban, és arra ösztönzi az európai intézményeket, hogy 
a tagállamokkal együttműködve hozzanak olyan tartós intézkedéseket, amelyek 
figyelembe veszik a társadalmi kapcsolatokat illetve a férfiak és nők közötti 
egyenlőtlenséget minden közpolitikában;

4. elismerését fejezi ki a Bizottságnak a képviseletei által a D-terv keretében 
társfinanszírozott projektek kiválasztásáért, amelyek számos női szervezetet és számos 
nőket érintő projektet foglalnak magukba;

5. arra ösztönzi az európai intézményeket, hogy a kommunikációs és marketing 
kampányokon túl olyan gazdasági és szociális politikákat dolgozzanak ki, amelyek 
megfelelnek a tagállamok polgárai elvárásainak és szükségleteinek; e célból támogatja 
például a szülői szabadságra vonatkozó bizottsági javaslatokat, amelyek célja lehetővé 
tenni az európaiak számára, hogy annyi gyereket vállaljanak, amennyit szeretnének, és 
ezáltal reagál a demográfiai deficitre, amely kontinensünkre nézve gazdasági és társadalmi 
fenyegetést jelent.
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