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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru cultură și 
educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât, deși cetățenii sunt din ce în ce mai bine informați, aceștia sunt încă prea adesea 
neglijați de structurile politice, în special în cadrul acțiunilor întreprinse de Uniunea 
Europeană și pe teritoriul acesteia,

1. reamintește că femeile au votat în mod majoritar „NU” la ultimele referendumuri asupra 
Europei: 56 % în Franța (Flash Eurobarometru 171), 63 % în Țările de Jos (Flash 
Eurobarometru 172) și 56 % în Irlanda (Flash Eurobarometru 245);

2. subliniază că în cadrul celor 27 de recomandări cuprinse în scrisoarea deschisă a 
participanților la conferința ocazionată de finalizarea celor șase proiecte cetățenești din 
planul D, intitulată „Viitorul Europei, un proiect pentru cetățeni”, se solicită Uniunii 
Europene să acționeze mai eficace în domeniul politicii și coeziunii sociale, în scopul, 
îndeosebi, al combaterii disparităților salariale și promovării egalității între femei și bărbați 
și, în general, al acordării unei atenții specifice acestor chestiuni de egalitate neglijate în 
mod frecvent; 

3. insistă asupra rolului femeilor în Uniunea Europeană și încurajează instituțiile europene să 
înființeze, în cooperare cu statele membre, dispozitive durabile care țin seama, în toate 
politicile publice, de relațiile sociale și de inegalitățile dintre femei și bărbați;

4. felicită Comisia pentru alegerea proiectelor cofinanțate, în cadrul planului D, de 
reprezentanțele sale și care includ numeroase organizații feministe și numeroase proiecte 
referitoare la femei;

5. încurajează instituțiile europene să dezvolte, în afara campaniilor de comunicare și de 
marketing, politici economice și sociale care răspund așteptărilor și necesităților cetățenilor 
statelor membre; sprijină, în acest sens, de exemplu, propunerile Comisiei în materie de 
concediu pentru creșterea copilului, care vizează să permită europenilor de a avea numărul 
de copii pe care și-i doresc, răspunzând astfel deficitului demografic care face să planeze 
asupra continentului european o amenințare economică și socială. 
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