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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Även om medborgarna blir mer och mer välinformerade förbises de alltför ofta av de 
politiska strukturerna, framför allt i samband med åtgärder som vidtas av och i EU.

1. Europaparlamentet påminner om att en majoritet av kvinnorna röstade nej i de senaste 
folkomröstningarna om EU: 56 procent i Frankrike (Eurobarometerundersökning 171), 
63 procent i Nederländerna (EB 172) och 56 procent i Irland (EB 245).

2. Europaparlamentet understryker att deltagarna vid konferensen ”Europas framtid – ett 
projekt för medborgarna”, som anordnades som avslutning på sex medborgarprojekt inom 
Plan D, har lagt fram 27 rekommendationer i en öppen skrivelse där man bland annat 
kräver att EU agerar effektivare inom socialpolitiken och politiken för social 
sammanhållning, framför allt för att bekämpa löneskillnaderna och främja jämställdheten, 
och mer generellt kräver att särskild uppmärksamhet fästs vid de jämställdhetsfrågor som 
ofta åsidosätts. 

3. Europaparlamentet insisterar på kvinnornas roll i EU och uppmanar EU-institutionerna att, 
i samarbete med medlemsstaterna, ta fram hållbara bestämmelser där man inom all 
offentlig politik tar hänsyn till de sociala relationerna och ojämlikheten mellan män och 
kvinnor.

4. Europaparlamentet lyckönskar kommissionen och dess representationer till valet av 
medfinansierade projekt, inom ramen för Plan D, som omfattar ett stort antal 
kvinnoorganisationer och ett stort antal projekt som rör kvinnor.

5. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att, utöver sina informations- och 
marknadsföringskampanjer, ta fram ekonomiska och sociala strategier som motsvarar 
EU-medborgarnas förväntningar och behov. I detta hänseende stöder parlamentet till 
exempel kommissionens förslag om föräldraledighet, som syftar till att göra det möjligt för 
EU-medborgarna att skaffa det antal barn de vill och därmed motverka det demografiska 
underskottet, som är ett ekonomiskt och socialt hot mot vår kontinent.


	749740sv.doc

