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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva členské štáty a všetky partnerské krajiny Stredomoria zapojené do barcelonského 
procesu, aby venovali väčšiu pozornosť situácii žien a otázke rovnosti príležitostí medzi 
mužmi a ženami, a trvá na tom, že je dôležité začleniť rodové hľadisko do všetkých 
politík a konkrétnych opatrení, ktoré podporujú rovnosť medzi mužmi a ženami;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení Komisie s názvom Barcelonský proces: 
Únia pre Stredozemie sa nevenovala osobitná pozornosť situácii žien, a trvá na tom, že 
projektová časť musí zahŕňať podporu súdržnosti a že vždy treba zohľadňovať otázku 
rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami a rodové hľadisko;

3. vyjadruje obavy nad chudobou a sociálnym vylúčením, ktoré zasahujú predovšetkým 
ženy a deti, a varuje pred dôsledkami politík, ktoré dostatočne nezohľadňujú potrebu 
presadzovať rovnosť práv a príležitostí medzi mužmi a ženami s úctou voči dôstojnosti 
žien;

4. žiada všetky strany zapojené do barcelonského procesu, aby venovali osobitnú pozornosť 
príprave a verejnému financovaniu projektov, ktorých cieľom je zlepšiť životné 
podmienky žien a to najmä v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a v oblasti 
vzdelávania, tvorby kvalitných pracovných miest s osobitnými právami pre ženy 
a podmienky výstavby zariadení starostlivosti o deti a osoby vo vyššom veku, ktoré 
umožnia začlenenie žien do spoločnosti;

5. vyzýva členské štáty a partnerské krajiny Stredomoria zapojené do barcelonského 
procesu, aby poskytovali stimuly pre pozitívne opatrenia v oblasti rovnosti príležitostí 
a boja proti diskriminácii žien vo všetkých oblastiach s osobitným dôrazom na oblasť 
práce, rodiny a vzdelávania, s cieľom bojovať proti násiliu páchanému na ženách 
a obchodu s ľuďmi a zabezpečiť úctu a ocenenie úlohy ženy v spoločnosti.
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