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Muudatusettepanek 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub kõigil Barcelona protsessis ja 
Vahemere Liidus osalevatel riikidel 
ratifitseerida naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise konventsioon 
ning samuti kõik teised ÜRO ja 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
inimõigusi käsitlevad konventsioonid;

Or. es

Muudatusettepanek 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. avaldab kahetsust, et komisjoni teatises 
pealkirjaga „Barcelona protsess: Vahemere 
Liit” ei ole naiste olukorrale erilist 
tähelepanu pööratud, ja rõhutab vajadust, et
projektide mõõde peab hõlmama
ühtekuuluvuse edendamist ja alati arvesse 
võtma meeste ja naiste võrdsete võimaluste 
küsimust ja soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtet;

2. avaldab kahetsust, et komisjoni teatises 
„Barcelona protsess: Vahemere Liit” ei ole 
naiste olukorrale erilist tähelepanu 
pööratud, ja rõhutab vajadust projektide
järele, mille eesmärk on geograafilise, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
edendamine ning milles võetakse alati 
arvesse meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste küsimust ja soolist aspekti;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et äärmiselt oluline on 
tunnustada väljastpoolt liitu ELi 
liikmesriikidesse emigreerunud naiste 
kodakondsusega seotud õigusi, et tõhusalt 
kaitsta Vahemere lõunarannikult pärit 
naiste õigusi;

Or. es

Muudatusettepanek 4
Urszula Krupa

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub kõikidel Barcelona protsessis 
osalejatel pöörata erilist tähelepanu naiste 
elutingimuste parandamise projektide 
arendamisele ja riiklikule rahastamisele, 
nimelt seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu
ja hariduse valdkondades, kvaliteetsete ja 
konkreetselt naistele suunatud õigustega 
töökohtade loomisele, ning laste ja vanurite 
hoolduseks vajalike rajatiste ehitamisele, 
mis lihtsustavad naiste kaasamist 
ühiskonda; 

4. palub kõikidel Barcelona protsessis 
osalejatel pöörata erilist tähelepanu nende
projektide arendamisele ja riiklikule 
rahastamisele, mille eesmärk on naiste 
elutingimuste parandamine, eeskätt
tervishoiu ja hariduse valdkonnas, 
kvaliteetsete ja tagatud õigustega 
töökohtade loomisel ning laste ja vanurite 
hoolduseks vajaliku infrastruktuuri 
rajamisel, mis lihtsustavad naiste 
kaasamist ühiskonda; rõhutab, et tuleb 
toetada naisi, kes on otsustanud üksi 
kanda hoolt laste või eakate inimeste eest;

Or. pl

Muudatusettepanek 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub kõikidel Barcelona protsessis 
osalejatel pöörata erilist tähelepanu naiste 
elutingimuste parandamise projektide 
arendamisele ja riiklikule rahastamisele, 
nimelt seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu
ja hariduse valdkondades, kvaliteetsete ja 
konkreetselt naistele suunatud õigustega
töökohtade loomisele, ning laste ja 
vanurite hoolduseks vajalike rajatiste 
ehitamisele, mis lihtsustavad naiste 
kaasamist ühiskonda;

4. palub kõikidel Barcelona protsessis 
osalejatel pöörata erilist tähelepanu nende
projektide arendamisele ja riiklikule 
rahastamisele, mille eesmärk on naiste 
elutingimuste parandamine, eeskätt seoses 
kõigi tervist puudutavate küsimuste,
hariduse ja koolitusega ning 
kvaliteetsetele ja konkreetselt naiste õigusi 
arvesse võtvatele töökohtadele 
juurdepääsuga, mida täiendatakse laste ja 
vanurite hoolduseks vajaliku
infrastruktuuri rajamisega, mis lihtsustab
kõigi, eelkõige saartelt ja vähemsoodsatest 
piirkondadest pärit naiste kaasamist 
ühiskonda;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et on oluline hõlbustada 
naiste juurdepääsu õppimisvõimalustele 
kõigil haridussüsteemi astmetel, sest 
piisavalt kvalifitseeritud tööjõud aitab 
otsustavalt kaasa mitte ainult soolise 
ebavõrdsuse vähendamisele, vaid 
suurendab ka kogu majanduse 
konkurentsivõimet ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust;

Or. es
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Muudatusettepanek 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub liikmesriikidel ja Barcelona 
protsessi partneritel stimuleerida
positiivseid meetmeid võrdsete võimaluste 
valdkonnas ja naiste diskrimineerimise 
vastu võitlemisel kõikides valdkondades, 
erilise rõhuasetusega tööl, perekonnal ja 
haridusel, eesmärgiga võidelda
naistevastase vägivalla ja inimkaubitsemise
vastu, ning ühiskonnas naise rolli 
austamisel ja väärtustamisel.

5. nõuab, et liikmesriigid ja Barcelona 
protsessi partnerid edendaksid positiivseid 
meetmeid võrdsete võimaluste valdkonnas 
ja naiste diskrimineerimise vastu 
võitlemisel kõikides valdkondades, 
eelkõige tööl, perekonnas ja hariduses, 
naistevastase vägivalla ja inimkaubanduse
vastu võitlemisel ning ühiskonnas naise 
rolli austamisel ja väärtustamisel, 
hõlbustades eelkõige naiste juurdepääsu 
vastutusrikastele ametikohtadele ja 
otsuste tegemisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde, et naiste suurenenud 
osalemine Euroopa-Vahemere piirkonna 
tööturul nõuab selliste vajalike 
infrastruktuuride ja teenuste arendamist, 
mis ainult ei võimaldaks neil tööturule 
pääseda, vaid ka seal püsima jääda;

Or. es
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Muudatusettepanek 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. juhib tähelepanu vajadusele 
tihendada Vahemere piirkonna riikide 
naisühenduste sidemeid, et toetada 
kodanikuühiskonna arengut ja naiste 
aktiivset osalemist;

Or. es
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