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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Υποστηρίζει πλήρως τη θέση της Επιτροπής (ανακοίνωση σχετικά με τη δέκατη επέτειο 
της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης: πρόγραμμα εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων κατά την επόμενη πενταετία (COM(2005)0139)),  σύμφωνα με την 
οποία η ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και  γυναικών είναι ένα  οριζόντιο θέμα με 
συνέπειες στην ανθρώπινη και την οικονομική ανάπτυξη και ζητεί,  κατά συνέπεια,  το 
σεβασμό και την προώθηση των δικαιωμάτων της γυναίκας κατά την επανεξέταση της 
διαδικασίας της Βαρκελώνης,  ιδίως όσον αφορά τους τρεις πυλώνες της εταιρικής 
σχέσης· 

2. Καλεί, λοιπόν, τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων να αναγνωρίσουν,  να σέβονται και 
να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα  και τη νομική θέση της γυναίκας όπως έχουν 
κωδικοποιηθεί στις διεθνείς συνθήκες  και απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις των 
χωρών εταίρων να επισπεύσουν τις νομοθετικές,  διοικητικές και άλλες μεταρρυθμίσεις, 
προκειμένου να καθιερωθεί η νομική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 
οικογενειακή και τη δημόσια ζωή, και να ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας των 
φύλων σε όλες τις πολιτικές τους,  με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους·

3. Ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ποιοτικού  και ποσοτικού χαρακτήρα  πληροφορίες 
όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκτέλεση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας (συμφωνίες σύνδεσης) καθώς και 
στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας MEDA II (σημερινή φάση) με στόχο την 
υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική,  οικονομική και 
κοινωνική ζωή·

4. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη εγκαινίαση του πρώτου περιφερειακού 
προγράμματος για τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική  ζωή και 
ανάπτυξη (πρόγραμμα η θέσπιση του οποίου είχε αποφασιστεί από το 2001) και ζητεί από 
την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και τη θεματική του με δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσον αφορά την εικόνα της γυναίκας και τη σημασία 
του ρόλου της στη διαδικασία εκδημοκρατισμού·

5. Εκφράζει την ανησυχία του για τις έντονες διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην 
αγορά εργασίας,  στα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και όσον 
αφορά τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και 
τα σοβαρά προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες,  όπως η βία·  ζητεί από τις 
χώρες εταίρους να επιδείξουν ουσιαστική πολιτική βούληση και αποτελεσματικότητα 
δράσης, ώστε να συμβάλουν στην εξέλιξη των νοοτροπιών και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.


