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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi piliečiai informuojami vis geriau, tačiau politinės struktūros dar per dažnai jiems 
neskiria dėmesio, būtent Europos Sąjungos ir Europos Sąjungoje vykdomos veiklos 
srityje,

1. primena, kad per pastaruosius referendumus dėl Europos dauguma moterų balsavo 
„prieš“: 56 proc. Prancūzijoje (Eurobarometro 171 „Flash“ apklausa), 63 proc. 
Nyderlanduose (ten pat, 172 apklausa) ir 56 proc. Airijoje (ten pat., 245 apklausa);

2. pabrėžia, kad vienoje iš 27 rekomendacijų, išdėstytų baigiamosios konferencijos, skirtos 
šešiems D plano piliečių projektams „Europos ateitis – piliečių darbotvarkė“, dalyvių 
atvirame laiške, Europos Sąjungos prašoma didesnio veiksmingumo socialinės sanglaudos 
politikos srityje, siekiant įveikti darbo užmokesčio skirtumus, remti lyčių lygybę ir 
apskritai skirti kuo daugiau dėmesio lygybės klausimams, kurių dažnai nepaisoma;

3. pabrėžia moterų vaidmenį Europos Sąjungoje ir ragina ES institucijas, bendradarbiaujant 
su valstybėmis narėmis, sukurti ilgalaikių priemonių, kurios padėtų visoje viešojoje 
politikoje atsižvelgti į socialinius santykius ir į lyčių nelygybę;

4. džiaugiasi, kad Komisija pasirinko projektus, pagal „D planą“ iš dalies finansuojamus jos 
atstovybių, kad juose dalyvauja daug moterų organizacijų ir kad daug projektų skirta 
moterims;

5. skatina ES institucijas plėtoti ne tiek ryšių ir rinkodaros kampanijas, kiek ekonominę ir 
socialinę politiką, kuri atitiktų valstybių narių lūkesčius ir poreikius; dėl to remia, pvz., 
Komisijos pasiūlymus dėl tėvystės atostogų, kuriais siekiama sudaryti europiečiams 
sąlygas susilaukti tiek vaikų, kiek jie nori, ir spręsti demografinio deficito problemą, 
keliančią grėsmę mūsų žemyno ekonominei ir socialinei padėčiai.
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