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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer medlemsstaterne og alle Middelhavspartnerlandene, som er involverede i 
Barcelonaprocessen, til at fokusere mere på kvinders situation og lige muligheder for 
mænd og kvinder, og insisterer på vigtigheden af at indarbejde kønsaspektet i alle 
politikker og foranstaltninger for at fremme ligestilling mellem kønnene; 

2. beklager, at der i Kommissionens meddelelse "Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen"
ikke var mere fokus på kvinders situation, og insisterer på nødvendigheden af, at man i 
projekter inkluderer tiltag til fremme af social samhørighed og altid medtager spørgsmålet 
om lige muligheder for mænd og kvinder samt kønsaspektet;

3. udtrykker bekymring over fattigdom og social udstødelse, der hovedsageligt rammer 
kvinder og børn, og advarer mod konsekvenserne af politikker, der ikke tager behørigt 
hensyn til behovet for at fremme lige rettigheder og muligheder for mænd og kvinder og 
ikke respekterer kvinders værdighed;

4. opfordrer alle aktører i Barcelonaprocessen til at lægge særlig vægt på udviklingen og den 
offentlige finansiering af projekter, der sigter mod at forbedre kvinders levevilkår, især 
inden for seksuel og reproduktiv sundhed, uddannelse, skabelse af arbejdspladser af høj 
kvalitet med rettigheder specielt for kvinder samt inden for infrastrukturtiltag til støtte for 
børn og ældre, der kan gøre det lettere at integrere kvinder i samfundet;

5. opfordrer medlemsstaterne og alle parter i Barcelonaprocessen til at træffe positive 
foranstaltninger til fremme af lige muligheder og til bekæmpelse af diskrimination mod 
kvinder på alle områder, med særlig vægt på arbejde, familie og uddannelse; opfordrer til,
at man i den forbindelse sigter mod at bekæmpe vold mod kvinder og menneskehandel 
samt at skabe større respekt omkring og anerkendelse af kvinders rolle i samfundet. 
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