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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. uwzględniając, że chociaż obywatele są coraz lepiej informowani, struktury polityczne 
nadal zbyt często ich zaniedbują, mianowicie w ramach działań prowadzonych przez Unię 
Europejską na jej obszarze,

1. przypomina, że kobiety w większości zagłosowały „nie” podczas ostatnich referendów 
w sprawie Europy: 56% we Francji (Flash Eurobarometr 171), 63% w Holandii (id. 172) 
i 56% w Irlandii (id. 245);

2. podkreśla, że w 27 zaleceniach zawartych w liście otwartym uczestników konferencji 
zamykającej sześć projektów obywateli w ramach planu D, zatytułowanej „Przyszłość 
Europy – z myślą o obywatelach”, zwrócono się do Unii o podjęcie skuteczniejszych 
działań w dziedzinie polityki socjalnej i spójności społecznej, w szczególności w celu 
zwalczania różnic w wysokości płac oraz promowania równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn, a bardziej ogólnie, o zwrócenie szczególnej uwagi na te często pomijane 
kwestie dotyczące równouprawnienia; 

3. podkreśla rolę kobiet w Unii i zachęca instytucje europejskie do wdrożenia we współpracy 
z państwami członkowskimi trwałych rozwiązań, uwzględniających stosunki społeczne 
oraz nierówności między mężczyznami a kobietami we wszystkich dziedzinach polityki 
publicznej;

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzje Komisji dotyczące wyboru projektów 
współfinansowanych przez jej przedstawicielstwa w ramach planu D, obejmujących wiele 
organizacji kobiecych i liczne projekty dotyczące kobiet;

5. zachęca instytucje europejskie do rozwinięcia polityki gospodarczej i społecznej 
odpowiadającej oczekiwaniom i potrzebom obywateli państw członkowskich zamiast 
kampanii komunikacyjnych i marketingowych; w związku z tym wspiera na przykład 
wnioski Komisji dotyczące urlopu rodzicielskiego, których celem jest umożliwienie 
Europejczykom posiadania takiej liczby dzieci, jakiej pragną, reagując w ten sposób na 
deficyt demograficzny, który stanowi zagrożenie gospodarcze i społeczna dla naszego 
kontynentu.
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