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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. Настоятелно призовава държавите-членки и всички средиземноморски партньори, 
участващи в Процеса от Барселона, да обърнат повече внимание на положението на 
жените и равните възможности за мъже и жени и подчертава значението от 
включване на перспективата за равенство на половете във всички политики и 
конкретни мерки, насърчаващи равенство между мъже и жени;

2. изразява съжаление, че не е обърнато специално внимание на положението на 
жените в съобщението на Комисията, озаглавено "Процесът от Барселона: Съюз за 
Средиземноморието" и подчертава, че е необходимо измерението на проектите да 
включва насърчаване на сближаването и винаги да взима предвид въпроса, свързан 
с равните възможности за мъже и жени и перспективата за равенство на половете;

3. изразява загриженост относно положението с бедността и социалното изключване, 
което сериозно засяга жените и децата и предупреждава за въздействието на 
политиките, които не отчитат необходимостта от насърчаване на равни права и 
възможности за мъжете и жените при дължимото зачитане на достойнството на 
жените;

4. призовава всички участници в Процеса от Барселона да обърнат специално 
внимание на създаването и публично финансиране на проекти за подобряване на 
условията на живот на жените, по-специално в областта на сексуалното и 
репродуктивно здраве и образованието, създаването на качествени работни места с 
права, приспособени специално за жени, и изграждането на съоръжения за оказване 
на подкрепа на деца и възрастни хора, което улеснява включването на жените в 
обществото;

5. настоятелно призовава държавите-членки и партньорите в Процеса от Барселона да 
насърчават положителни мерки в областта на равните възможности и борбата за  
предотвратяване на дискриминацията срещу жени във всички области, със 
специално внимание на заетостта, семейния живот и образованието, с цел борба с 
насилието срещу жени и трафика на хора и гарантиране на зачитането и 
насърчаването на ролята на жените в обществото.
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