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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. felkéri a tagállamokat és a barcelonai folyamatban részt vevő mediterrán 
partnerországokat, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a nők helyzetére, valamint a 
férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre, ismételten hangsúlyozva a nemek közötti 
egyenlőség alapelvének jelentőségét valamennyi szakpolitikában és konkrét 
intézkedésben, amely a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előmozdítására irányul;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az „A barcelonai folyamat: Unió a mediterrán térségéért” 
című bizottsági közlemény nem szentel nagyobb figyelmet a nők helyzetének, és 
megerősíti, hogy a projekteknek a társadalmi kohézió előmozdítását is szolgálniuk kell, 
és mindig figyelembe kell venniük a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség kérdését, 
illetve a nemek közötti egyenlőség alapelvét;

3. aggodalmát fejezi ki az elsősorban a gyermekeket és nőket érintő szegénység és 
társadalmi kirekesztés problémája miatt, és óva int az olyan politikák következményeitől, 
amelyek nem fordítanak kellő figyelmet a férfiak és nők közötti esély- és jogegyenlőség 
előmozdításának szükségességére a nők méltóságának tiszteletben tartása mellett;

4. felhívja a barcelonai folyamat összes résztvevőjét, hogy fordítsanak különös figyelmet az 
olyan projektek kialakítására és közfinanszírozására, melyek a nők életkörülményeinek 
javítását célozzák, különösen a szexuális és reproduktív egészség, az oktatás és a 
minőségi munkahelyek létrehozása terén, kifejezetten a nőkre vonatkozó jogok 
bevezetésével és olyan, a gyermekeket és időseket megcélzó támogató eszközök 
létrehozásával, amelyek elősegítik a nők társadalmi beilleszkedését;

5. felkéri a tagállamokat és a barcelonai folyamatban részt vevő mediterrán 
partnerországokat, hogy pozitív intézkedések bevezetésével támogassák az 
esélyegyenlőséget és a megkülönböztetés elleni küzdelmet, különös figyelmet fordítva a 
munka, a család és az oktatás területére a nők elleni erőszak és az emberkereskedelem 
visszaszorítása, valamint a nők társadalomban betöltött szerepének megbecsülése és 
előmozdítása érdekében.
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