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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. Ζητεί από τα κράτη μέλη και από όλους τους εταίρους της Μεσογείου που εμπλέκονται 
στη Διαδικασία της Βαρκελώνης να δώσουν περισσότερη προσοχή στην κατάσταση των 
γυναικών και στην ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, επιμένοντας στη 
σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε κάθε πολιτική και συγκεκριμένο 
μέτρο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών,

2. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο" δεν ασχολείται δεόντως με την κατάσταση των 
γυναικών· επιμένει ότι είναι ανάγκη η διάσταση "προγράμματα" να περιλαμβάνει την 
προώθηση της συνοχής και να λαμβάνει πάντα υπόψη το ζήτημα της ισότητας ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη διάσταση του φύλου,

3. εκδηλώνει την ανησυχία του για την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που 
πλήττουν κατά κύριο λόγο τις γυναίκες και τα παιδιά και κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου για τις συνέπειες των πολιτικών που δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 
της προώθησης της ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
σε πλαίσιο σεβασμού της αξιοπρέπειας των γυναικών,

4. ζητεί από όλους τους παρεμβαίνοντες στη Διαδικασία της Βαρκελώνης να εγκύψουν με 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη και τη δημόσια χρηματοδότηση προγραμμάτων που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των γυναικών, ιδίως στους τομείς της 
σεξουαλικής υγείας και της αναπαραγωγής και της εκπαίδευσης, στη δημιουργία
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και με δικαιώματα που να προορίζονται ειδικά για 
γυναίκες καθώς και στη δημιουργία δομών στήριξης στην παιδική και στην τρίτη ηλικία 
που θα διευκολύνουν την ένταξη των γυναικών στην κοινωνία,

5. ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη και τους εταίρους της Διαδικασίας της Βαρκελώνης να 
παράσχουν κίνητρα για θετικές δράσεις στο πλαίσιο της ισότητας ευκαιριών και 
καταπολέμησης των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα 
δε στην εργασία, την οικογένεια και την εκπαίδευση, δράσεις που θα αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της σωματεμπορίας και στον σεβασμό και 
την αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία. 
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