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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. dringt er bij de lidstaten en alle partijen in het proces van Barcelona op aan om meer 
aandacht aan de situatie van de vrouw en gelijke kansen voor man en vrouw te schenken, 
en wijst er met nadruk op dat het van belang is om de gelijkheid van man en vrouw in alle 
beleidsvormen en concrete maatregelen te integreren die de gelijkheid willen bevorderen;

2. betreurt dat de mededeling van de Europese Commissie "Het proces van Barcelona: Unie 
voor het Middellandse Zeegebied" geen bijzondere aandacht aan de situatie van de vrouw 
schenkt en benadrukt dat het onderdeel "projecten" ook de maatschappelijke samenhang 
moet bevorderen en altijd op gelijke kansen voor man en vrouw en de gelijkheid van man 
en vrouw in het algemeen bedacht moet zijn;

3. maakt zich ongerust over armoede en sociaal isolement, die voornamelijk vrouwen en 
kinderen treffen, en waarschuwt voor de gevolgen van een beleidsvoering die niet 
voldoende op gelijke rechten en gelijke kansen voor man en vrouw let, met eerbiediging 
van de waardigheid van de vrouw;

4. vraagt alle partijen in het proces van Barcelona om bijzondere aandacht aan de openbare 
financiering en uitvoering van projecten te besteden die de levensomstandigheden van de 
vrouw willen verbeteren, vooral door seksuele voorlichting, zwangerschapszorg en 
onderwijs, oprichting van kwaliteitsvolle werkgelegenheid, met inachtneming van de 
rechten van de werknemers en vooral op vrouwen gericht, en uitbouw van 
bijstandverlenende voorzieningen voor kinderen en de derde leeftijd, die de sociale 
integratie van de vrouw in de samenleving bevorderen;

5. dringt er bij de lidstaten en de partijen in het proces van Barcelona op aan om met 
stimulerende maatregelen positief op te treden voor gelijke kansen en tegen discriminatie 
van de vrouw in alle opzichten, met speciale nadruk op werkgelegenheid, gezinsleven en 
onderwijs, om geweld tegen vrouwen en mensenhandel te bestrijden en de rol van de 
vrouw in de samenleving te laten eerbiedigen en op te waarderen.
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