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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Exorta os Estados-Membros e todos os parceiros mediterrânicos envolvidos no Processo 
de Barcelona a darem mais atenção à situação das mulheres e à igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres, insistindo na importância da incorporação da 
perspectiva do género em todas as políticas e medidas concretas que promovam a 
igualdade entre homens e mulheres;

2. Lamenta que não tenha sido dada especial atenção à situação das mulheres na 
comunicação da Comissão intitulada "Processo de Barcelona: União para o 
Mediterrâneo" e insiste na necessidade de a dimensão “projectos” incluir a promoção da 
coesão e ter sempre em conta a questão da igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres e a perspectiva do género;

3. Manifesta a sua preocupação com a situação de pobreza e exclusão social que atinge 
fundamentalmente as mulheres e as crianças, e alerta para as consequências de políticas 
que não tenham na devida conta a necessidade de promover a igualdade de direitos e 
oportunidades entre homens e mulheres, no respeito pela dignidade das mulheres;

4. Solicita a todos os intervenientes no Processo de Barcelona que dêem particular atenção 
ao desenvolvimento e ao financiamento público de projectos que visem melhorar as 
condições de vida das mulheres, designadamente nas áreas da saúde sexual e reprodutiva 
e da educação, na criação de empregos de qualidade e com direitos especialmente 
dirigidos às mulheres, e na construção de equipamentos de apoio à infância e à terceira 
idade que facilitem a inclusão das mulheres na sociedade;

5. Exorta os Estados-Membros e os parceiros no Processo de Barcelona a incentivarem
acções positivas no âmbito da igualdade de oportunidades e do combate à discriminação 
das mulheres em todas as áreas, com especial destaque para o trabalho, a família e a 
educação, visando o combate à violência contra as mulheres e ao tráfico de seres 
humanos e o respeito e valorização do papel da mulher na sociedade.
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