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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker politične strukture še vedno prepogosto zapostavljajo državljane, zlasti v okviru 
ukrepov, ki se izvajajo v Evropski uniji, čeprav so državljani čedalje bolj obveščeni,

1. opozarja, da so na zadnjih referendumih o Evropi ženske večinoma glasovale proti: 56 % v 
Franciji (Flash Eurobarometer 171), 63 % na Nizozemskem (id. 172) in 56 % na Irskem 
(id. 245);

2. poudarja, da se med 27 priporočili v odprtem pismu udeležencev na sklepni konferenci o 
šestih projektih državljanov v okviru načrta D z naslovom „Prihodnost Evrope – agenda 
državljanov“ poziva Unijo k čim bolj učinkovitem delovanju na področju socialne politike 
in socialne kohezije, zlasti za boj proti razlikam v plačah in pospeševanje enakosti med 
ženskami in moškimi ter splošneje, da bi se namenila posebna pozornost pogosto 
zapostavljenim vprašanjem o enakosti; 

3. vztraja pri vlogi žensk v Uniji in spodbuja evropske institucije, da v sodelovanju z 
državami članicami razvijejo trajne rešitve, ki bodo upoštevale socialne odnose in 
neenakosti med moškimi in ženskami na vseh področjih javne politike;

4. čestita Komisiji za izbiro projektov, ki so jih kot del načrta D sofinancirala njena 
predstavništva in vključujejo veliko ženskih organizacij ter številne projekte za ženske;

5. spodbuja evropske institucije, da poleg kampanj obveščanja in trženja razvijejo 
gospodarsko in socialno politiko, ki bo ustrezala pričakovanjem in potrebam državljanov 
držav članic; zato podpira predloge Komisije za starševski dopust, kar bo Evropejcem 
omogočilo, da se bodo odločili za toliko otrok, kot si želijo, in se bo odzvala na 
demografski primanjkljaj, ki povzroča gospodarsko in socialno grožnjo naši celini.
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