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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat de burgers weliswaar hoe langer hoe beter geïnformeerd zijn maar in de 
politieke structuren nog veel te vaak over het hoofd gezien worden, vooral in de 
beleidsvoering van en in de Europese Unie,

1. herinnert eraan dat de vrouwen bij de laatste referendums over Europa in meerderheid nee 
gestemd hebben: met 56% in Frankrijk (Flash eurobarometer 171), 63% in Nederland 
(ibid. 172), en 56% in Ierland (ibid. 245;

2. benadrukt dat één van de 27 aanbevelingen van de open brief van de deelnemers aan de 
slotconferentie over de 6 projecten van burgers in het plan-D, onder de titel "De toekomst 
van Europa - Een project voor de burgers" (L'avenir de l'Europe - Un projet pour les 
citoyens), de Europese Unie vraagt om doelmatiger op te treden in het sociaal beleid en 
voor sociale samenhang, vooral om de loonverschillen te bestrijden en de gelijkheid van 
man en vrouw te stimuleren, en meer in het algemeen om bijzondere aandacht aan 
gelijkheidskwesties te besteden, die dikwijls uit het oog verloren worden;

3. benadrukt de rol van de vrouw in de Europese Unie en spoort de Europese instellingen aan 
om in samenwerking met de lidstaten standvastige regelingen in te voeren die in alle 
vormen van openbare beleidsvoering rekening houden met de sociale verhoudingen en de 
ongelijkheden tussen man en vrouw;

4. feliciteert de Commissie met de keuze van de projecten die ze door tussenkomst van haar 
vertegenwoordigingen in het kader van het plan-D mee financiert, en die een groot aantal 
vrouwenorganisaties en projecten voor de vrouw omvatten;

5. spoort de Europese instellingen aan om, meer nog dan communicatie- en 
marketingcampagnes, economische en sociale beleidsvormen uit te werken die aan de 
verwachtingen en behoeften van de burgers van de lidstaten beantwoorden ; onderschrijft
in die zin bvb de voorstellen van de Commissie voor ouderschapsverlof, die de Europese 
burgers de mogelijkheid willen geven om zo veel kinderen te krijgen als ze zelf willen en 
daarmee een antwoord op het demografisch deficit bieden dat als economische en sociale 
bedreiging over het Europees continent hangt.
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