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Tarkistus 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pyytää kaikkia ”Barcelonan prosessin 
mukainen Välimeren unioni” -
aloitteeseen osallistuvia valtioita 
ratifioimaan kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen sekä kaikki muut 
ihmisoikeuksien alaan liittyvät YK:n ja 
Kansainvälisen työjärjestön sopimukset;

Or. es

Tarkistus 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pahoittelee, ettei naisten asemaan 
kiinnitetty erityistä huomiota "Barcelonan 
prosessi: Välimeren unioni" -aloitteessa, ja 
korostaa, että prosessin hankkeisiin on 
sisällytettävä yhteenkuuluvuuden 
edistäminen ja niissä on otettava huomioon 
sekä kysymys naisten ja miesten 
yhtäläisistä mahdollisuuksista että 
sukupuolinäkökohta;

2. pahoittelee, ettei naisten asemaan 
kiinnitetty erityistä huomiota "Barcelonan 
prosessin mukainen Välimeren unioni" -
aloitteessa, ja korostaa, että prosessin 
hankkeisiin on sisällytettävä 
maantieteellisen, taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen ja niissä on otettava huomioon 
sekä kysymys naisten ja miesten 
yhtäläisistä mahdollisuuksista että 
sukupuolinäkökohta;

Or. fr
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Tarkistus 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että Euroopan unionin 
ulkopuolisista maista Euroopan unioniin 
muuttaneiden naisten 
kansalaisoikeuksien tunnustaminen on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta on mahdollista 
puolustaa tehokkaasti Välimeren 
etelärannikon naisten oikeuksia;

Or. es

Tarkistus 4
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää kaikkia Barcelonan prosessin 
sidosryhmiä kiinnittämään erityistä 
huomiota sellaisten hankkeiden 
kehittämiseen ja julkiseen rahoitukseen, 
jotka tähtäävät naisten elinolosuhteiden 
parantamiseen varsinkin seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä sekä koulutusta 
koskevissa asioissa, laadukkaiden, 
erityisesti naisten oikeuksia kunnioittavien 
työpaikkojen luomiseen sekä sellaisten 
lasten ja ikääntyneiden henkilöiden
apuvälineiden rakentamiseen, jotka 
helpottavat naisten osallistumista 
yhteiskuntaan;

4. pyytää kaikkia Barcelonan prosessin 
sidosryhmiä kiinnittämään erityistä 
huomiota sellaisten hankkeiden 
kehittämiseen ja julkiseen rahoitukseen, 
jotka tähtäävät naisten elinolosuhteiden 
parantamiseen varsinkin terveyttä ja
koulutusta koskevissa asioissa, 
laadukkaiden ja työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavien työpaikkojen luomiseen 
sekä sellaisten lasten ja ikääntyneiden 
henkilöiden apuvälineiden rakentamiseen, 
jotka helpottavat naisten osallistumista 
yhteiskuntaan; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisia, jotka ovat päättäneet itse 
huolehtia lapsista ja ikääntyneistä 
henkilöistä;

Or. pl
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Tarkistus 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää kaikkia Barcelonan prosessin 
sidosryhmiä kiinnittämään erityistä 
huomiota sellaisten hankkeiden 
kehittämiseen ja julkiseen rahoitukseen, 
jotka tähtäävät naisten elinolosuhteiden 
parantamiseen varsinkin seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä sekä koulutusta
koskevissa asioissa, laadukkaiden,
erityisesti naisten oikeuksia kunnioittavien 
työpaikkojen luomiseen sekä sellaisten 
lasten ja ikääntyneiden henkilöiden 
apuvälineiden rakentamiseen, jotka 
helpottavat naisten osallistumista 
yhteiskuntaan;

4. pyytää kaikkia Barcelonan prosessin 
sidosryhmiä kiinnittämään erityistä 
huomiota sellaisten hankkeiden 
kehittämiseen ja julkiseen rahoitukseen, 
jotka tähtäävät naisten elinolosuhteiden 
parantamiseen varsinkin kaikissa terveyttä
koskevissa asioissa sekä yleisivistävää ja 
ammatillista koulutusta ja laadukkaisiin,
erityisesti naisten oikeuksia kunnioittaviin 
työpaikkoihin pääsyä koskevissa asioissa 
siten, että tuetaan sellaisten lasten ja 
ikääntyneiden henkilöiden apuvälineiden
luomista, jotka helpottavat kaikkien
naisten, varsinkin saarialueilta ja 
epäsuotuisilta alueilta kotoisin olevien 
naisten, osallistumista yhteiskuntaan;

Or. fr

Tarkistus 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää edistää 
naisten pääsyä kaikille 
koulutusjärjestelmän tasoille, koska 
ammattitaitoiset työntekijät 
myötävaikuttavat ratkaisevasti paitsi 
miesten ja naisten välisen epätasa-arvon 
vähenemiseen myös koko talouden 
kilpailukyvyn ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kohenemiseen;

Or. es



PE415.212v01-00 6/7 AM\752317FI.doc

FI

Tarkistus 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia 
Barcelonan prosessiin kuuluvia 
kumppanuusmaita tukemaan myönteisiä 
toimia, jotka liittyvät yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin ja vastustavat naisten 
syrjintää kaikilla yhteiskunnan alueilla. 
Tärkeimpiä näistä alueista ovat työ, perhe 
ja koulutus, jotta voidaan taistella naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmiskauppaa 
vastaan sekä parantaa naisten 
yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta.

5. kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia 
Barcelonan prosessiin kuuluvia 
kumppanuusmaita tukemaan myönteisiä 
toimia, jotka liittyvät yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin ja vastustavat naisten 
syrjintää kaikilla yhteiskunnan alueilla. 
Tärkeimpiä näistä alueista ovat työ, perhe 
ja koulutus, jotta voidaan taistella naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmiskauppaa 
vastaan sekä parantaa naisten 
yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta, 
erityisesti helpottamalla heidän pääsyään 
vastuullisiin ja päättäviin tehtäviin.

Or. fr

Tarkistus 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että naisten työllistymisen 
edistäminen Euro-Välimeri-alueella 
edellyttää sellaisten tarpeellisten 
perusrakenteiden ja palveluiden 
kehittämistä, jotka helpottavat paitsi 
naisten pääsyä työmarkkinoille myös 
heidän pysymistään siellä;

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

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. painottaa, että on välttämätöntä 
tiivistää Välimeren maiden naisjärjestöjen 
yhteyksiä kansalaisyhteiskunnan 
kehittämisen ja naisten aktiivisen 
osallistumisen edistämiseksi;

Or. es
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