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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater och Medelhavspartner som ingår i 
Barcelonaprocessen att ta större hänsyn till kvinnornas situation och till lika möjligheter 
mellan män och kvinnor, genom att peka på vikten av att integrera 
jämställdhetsperspektivet i alla konkreta politiska riktlinjer och åtgärder som främjar 
jämställdhet mellan män och kvinnor.

2. Europaparlamentet beklagar att man i kommissionens meddelande ”Barcelonaprocessen 
 en union för Medelhavsområdet” inte tagit särskild hänsyn till kvinnornas situation, och 
betonar behovet av att man i samband med ”projekt” främjar sammanhållning och att 
man alltid beaktar lika möjligheter mellan kvinnor och män samt 
jämställdhetsperspektivet.

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro över fattigdom och social utslagning som i synnerhet 
drabbar kvinnor och barn, och varnar för följderna av politik som inte tar vederbörlig 
hänsyn till främjandet av lika rättigheter och möjligheter mellan män och kvinnor, med 
respekt för kvinnors värdighet.

4. Europaparlamentet begär att alla som medverkat i Barcelonaprocessen tar särskild hänsyn 
till utveckling och offentlig finansiering av projekt som strävar efter att förbättra kvinnors 
levnadsvillkor, med tyngdpunkt på sexuell och reproduktiv hälsa och utbildning. Man ska 
även beakta skapandet av högkvalitativ sysselsättning som garanterar rättigheter och som 
är särskilt riktad till kvinnor, och skapandet av förutsättningar för barn- och äldreomsorg, 
vilket underlättar kvinnors integration i samhället.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och partnerna i Barcelonaprocessen att 
främja positiva åtgärder när det gäller jämställdhet och kampen mot 
kvinnodiskriminering inom alla områden, med särskild tonvikt på arbete, familj och 
utbildning. Detta ska ske genom att man att riktar in sig på att bekämpa kvinnovåld och 
människohandel, samt genom att respektera och visa uppskattning för kvinnans roll i 
samhället.
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