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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa ottamaan seuraavat ehdotukset huomioon päätöslauselmaesityksessä, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. tukee täysin komission kantaa (tiedonanto nimeltä ”Kymmenen vuotta Euro–Välimeri-
kumppanuusyhteistyötä: työohjelma tulevan viisivuotiskauden haasteisiin 
vastaamiseksi”, KOM(2005)0139), jonka mukaan naisten ja miesten välinen tasa-arvo 
on monialainen kysymys, joka vaikuttaa inhimilliseen ja taloudelliseen kehitykseen, ja 
pyytää siksi, että naisten oikeuksia kunnioitettaisiin ja edistettäisiin paluussa
Barcelonan prosessiin ja erityisesti kumppanuusyhteistyön kolmessa pilarissa;

2. pyytää siksi kumppanimaiden hallituksia tunnustamaan naisten perusoikeudet ja 
naisten aseman ja kunnioittamaan ja suojelemaan niitä sellaisina kuin ne on kirjattu 
kansainvälisiin sopimuksiin ja kehottaa kumppanuusmaiden hallituksia nopeuttamaan
lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja muita uudistuksia, jotta naisten ja miesten välille 
luotaisiin oikeudellinen tasa-arvo perhe-elämässä ja yhteiskuntaelämässä, jotta 
sukupuolten tasa-arvo voitaisiin sisällyttää kaikkiin politiikan osa-alueisiin näissä 
maissa ja jotta politiikalla olisi tasa-arvoa koskevat pitkän ja lyhyen aikavälin 
tavoitteet;

3. pyytää komissiota toimittamaan laadullisia ja määrällisiä tietoja siitä, kuinka 
kahdenvälisessä yhteistyössä (assosiaatiosopimuksissa) ja alueellisessa yhteistyössä
(MEDA II -ohjelman tämänhetkisessä vaiheessa) tehtyjä rahoitussitoumuksia, joilla 
tuetaan naisten aktiivista osallistumista politiikkaan, talouselämään ja 
yhteiskuntaelämään, on konkreettisesti toteutettu ja pantu täytäntöön;

4. pitää myönteisenä ensimmäisen alueellisen ohjelman käynnistämistä naisten 
osallistumisen lisäämiseksi talous- ja yhteiskuntaelämään ja -kehitykseen (ohjelma, 
jonka käynnistämisestä tehtiin päätös jo vuonna 2001) ja pyytää komissiota 
laajentamaan tämän ohjelman toiminta-alaa ja aiheita tiedotukseen, joka koskisi 
naiskuvaa ja naisten merkitystä demokratisointiprosessissa;

5. ilmaisee olevansa huolissaan siitä, että naiset kohtaavat voimakasta syrjintää
työmarkkinoilla, peruskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestelmissä, 
politiikassa ja kansalaistoiminnassa ja kärsivät myös muista vakavista ongelmista, 
kuten väkivallasta; pyytää kumppanimailta todellista poliittista tahtoa ja tehokkaita 
toimia yleisen ajattelutavan muuttamiseksi sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
edistämiseksi.


