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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže napriek tomu, že občania sú čoraz lepšie informovaní, politické štruktúry ich 
naďalej príliš často prehliadajú, najmä pokiaľ ide o opatrenia uskutočňované zo strany 
Európskej únie a v jej rámci;

1. pripomína, že ženy väčšinou hlasovali proti v posledných referendách o Európe: 56 % 
vo Francúzsku (bleskový prieskum Eurobarometer č. 171), 63 % v Holandsku (bleskový 
prieskum Eurobarometer č. 172) a 56 % v Írsku (bleskový prieskum Eurobarometer 
č. 245);

2. zdôrazňuje, že medzi 27 odporúčaniami uvedenými v otvorenom liste od účastníkov 
záverečnej konferencie šiestich občianskych projektov uskutočňovaných v rámci plánu D 
pod názvom Budúcnosť Európy – Agenda občanov bola uvedená aj požiadavka, aby Únia 
aktívnejšie vystupovala v oblasti sociálnej politiky a sociálnej súdržnosti, najmä pokiaľ ide 
o odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní a podporu rovnosti žien a mužov, 
a všeobecnejšie, aby venovala osobitnú pozornosť otázkam rovnosti, ktoré sú často 
prehliadané; 

3. zdôrazňuje úlohu žien v Európskej únii a vyzýva európske inštitúcie, aby v spolupráci 
s členskými štátmi zaviedli dlhodobé opatrenia, prostredníctvom ktorých sa zohľadnia 
sociálne vzťahy a nerovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých verejných politikách;

4. vyslovuje Komisii uznanie za výber projektov, ktoré sú prostredníctvom jej zastúpení 
spolufinancované v rámci plánu D a ktoré zahŕňajú mnohé ženské organizácie a mnohé 
projekty týkajúce sa žien;

5. vyzýva európske inštitúcie, aby namiesto komunikačných a marketingových kampaní 
vyvíjali skôr hospodárske a sociálne politiky, ktoré by spĺňali očakávania a potreby 
občanov členských štátov; v tejto súvislosti podporuje napríklad návrhy Komisie týkajúce 
sa rodičovskej dovolenky, ktorých cieľom je umožniť Európanom mať toľko detí, koľko si 
želajú, a riešiť tak demografický deficit, ktorý predstavuje hospodársku aj sociálnu hrozbu 
pre náš kontinent.
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