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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva države članice in vse sredozemske partnerice, vključene v Barcelonski proces, naj 
posvečajo več pozornosti položaju žensk in enakim možnostim za moške in ženske, ter 
poudarja pomen vključitve perspektive spolov v vse politike in konkretne ukrepe za 
spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami;

2. obžaluje, da sporočilo Komisije z naslovom „Barcelonski proces: Unija za 
Sredozemlje“ ne posveča posebne pozornosti položaju žensk in vztraja, da mora 
„projektna razsežnost“ vključevati spodbujanje kohezije in vselej upoštevati vprašanje 
enakih možnosti za moške in ženske ter perspektivo spolov;

3. izraža svojo zaskrbljenost zaradi revščine in socialne izključenosti, ki zadevata predvsem 
ženske in otroke, in opozarja na posledice politik, ki ne upoštevajo na primeren način 
potrebe po spodbujanju enakih pravic in možnosti za moške in ženske in ne spoštujejo 
ženskega dostojanstva;

4. poziva vse vključene v Barcelonski proces, naj posvečajo posebno pozornost razvoju in 
javnemu financiranju projektov, s pomočjo katerih naj bi se izboljšale življenjske razmere 
žensk, še zlasti na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter izobraževanja, pri 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest s posebnimi pravicami za ženske ter pri 
vzpostavljanju podpornih struktur za otroke in ostarele osebe, s čemer bi ženskam olajšali 
vključevanje v družbo;

5. poziva države članice in njihove partnerice v Barcelonskem procesu, naj spodbujajo 
pozitivne dejavnosti pri zagotavljanju enakih možnosti in pri boju proti diskriminaciji 
žensk na vseh področjih, s posebnim poudarkom na delu, družini in izobraževanju, ter se 
borijo proti nasilju nad ženskami in trgovini z ljudmi in zavzemajo za spoštovanje in 
vrednotenje vloge žensk v družbi.
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