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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā politiskās struktūras, īpaši Eiropas Savienības pasākumos, joprojām pārāk bieži 
ignorē pilsoņu intereses, kaut gan pilsoņi kļūst arvien informētāki,

1. atgādina, ka pēdējos referendumos par Eiropu vairākums sieviešu ir balsojušas „pret” —
56 % Francijā (Eirobarometra zibaptauja 171), 63 % Nīderlandē (Eirobarometra zibaptauja 
172) un 56 % Īrijā (Eirobarometra zibaptauja 245);

2. uzsver, ka 27 ieteikumos, ko lasām dalībnieku atklātajā vēstulē pēc sešu D plāna pilsoņu 
projektu noslēguma konferences „Pilsoņu programma — Eiropas nākotne”, no Eiropas 
Savienības tiek prasīta efektīvāka rīcība sociālās politikas un sociālās kohēzijas jomā, lai 
cīnītos pret algu atšķirībām un veicinātu līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem, kā arī, lai 
kopumā pievērstu īpašu uzmanību līdztiesības jautājumiem, kurus bieži ignorē; 

3. uzsver sieviešu nozīmību Eiropas Savienībā un mudina ES iestādes sadarbībā ar 
dalībvalstīm ieviest ilgtspējīgus noteikumus, ņemot vērā sabiedriskās attiecības un 
nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm visās valsts politikas jomās;

4. atzinīgi vērtē Komisijas izvēlētos D plāna projektus, ko līdzfinansē tās pārstāvniecības un 
kuros iesaistītas daudzas sieviešu organizācijas, kā arī daudzi projekti, kuri tieši attiecas uz 
sievietēm;

5. mudina ES iestādes izstrādāt ne tikai saziņas un tirdzniecības kampaņas, bet arī 
ekonomikas un sociālo politiku, kas atbilstu dalībvalstu pilsoņu cerībām un vajadzībām; 
atbalsta šajā sakarībā, piemēram, Komisijas priekšlikumus par bērna kopšanas 
atvaļinājumu, lai Eiropas Savienības pilsoņiem ģimenē būtu vēlamais bērnu skaits un līdz 
ar to tiktu kompensēts demogrāfiskais deficīts, kas rada ekonomiskus un sociālus draudus 
mūsu kontinentā.
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