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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, 
det vedtager:

1. opfordrer de lokale myndigheder til, som arbejdsgivere for kvinder og mænd, at statuere et 
eksempel ved at garantere ligestilling mellem kvinder og mænd med hensyn til det antal 
personer af hvert køn, der er ansat på de forskellige løntrin, idet der udbetales lige løn for 
lige arbejde og sikres lighed med hensyn til faglig uddannelse og lederstillinger på de 
øverste trin i hierarkiet;

2. er af den opfattelse, at der i byplanlægningen demografisk og med hensyn til livskvalitet 
bør tages hensyn til de europæiske byers specifikke karakter ved inkorporering af et bredt 
spektrum af politikker og muligheder, der involverer borgere og især unge og kvinder, 
med henblik på at sikre byer, som er menneskevenlige med hensyn til transport, 
erhvervsaktiviteter, miljø, planlægning, socialpolitik, folkesundhed, migrationspolitik, 
social integration, boliger, flere børnepasningsfaciliteter og sundhedscentre for ældre og 
sikkerhed osv., og tilskyndelse til solidaritet mellem generationerne; mener, at 
udarbejdelsen af denne strategi bør ledsages af systematisk integration af 
ligestillingsaspektet i alle forhold;

3. opfordrer medlemsstaterne, regionale og lokale myndigheder og virksomhederne, 
arbejdsmarkedets parter og de ikke-statslige organisationer til ikke kun at lægge særlig 
vægt på infrastrukturspørgsmål, men også på nyskabende politikker til at afhjælpe social 
udstødelse af de mere sårbare befolkningsgrupper, herunder kvinder med lav indkomst, 
ældre kvinder, indvandrerkvinder og etniske mindretal i store byer;

4. opfordrer Kommissionen til med hensyn til lige muligheder og sociale aspekter inden for 
rammerne af den nylige og kommende udvidelse at overveje følgende spørgsmål som de 
mest presserende udfordringer for byområderne: at skabe muligheder for dårligt stillede 
unge og gadebørn i byerne, at bekæmpe relativ og absolut fattigdom og børnefattigdom i 
bymiljøet, at fremme det voksende civilsamfund, såsom naboskabsfora, og at tilskynde 
borgerne til at deltage i forvaltningen, navnlig gennem digitalt demokrati;

5. opfordrer de lokale myndigheder i byområder til at indføre et system for høring af kvinder 
om deres specifikke behov og prioriteter og inddrage disse oplysninger i deres 
handlingsplaner for ligestilling og i tilrettelæggelsen af samfundslivet;

6. opfordrer de lokale myndigheder i byområder til ved udarbejdelsen af deres budgetter at 
tage hensyn til kvinders behov samt til at etablere et system for opfølgning, overvågning 
og evaluering af "ligestillingsbudgetterne";

7. opfordrer medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at rette særlig opmærksomhed på 
problemet med vold i hjemmet ved at iværksætte oplysningskampagner herom og etablere 
støttestrukturer for kvinder, der er ofre for vold i hjemmet, og sikre, at de får psykologisk 
hjælp og opfølgning;
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8. opfordrer de lokale myndigheder i byområder til at tilskynde kvinder til at deltage i 
samfundslivet;

9. opfordrer, i betragtning af, at Urban II (2000-2006) nærmer sig sin afslutning, 
Kommissionen til, især på baggrund af nye oplysninger fra den seneste udvidelse, at 
inddrage politikken til fordel for kvinder i den kommende periode og søge at opnå effektiv 
koordinering med andre EU-byplanlægningsinitiativer (som f.eks. Equal eller EU-
handlingsprogrammet for ligestilling mellem mænd og kvinder) ved blandt prioriteterne i 
programmets nye retningslinjer at inkorporere foranstaltninger til at fremme lige 
muligheder og lette den harmoniske kombination af familieliv og arbejdsliv;

10. opfordrer de nationale, lokale og private programforvaltningsmyndigheder til i forbindelse 
med den offentlige transport at tage højde for byboeres behov for hurtig, sikker og 
fleksibel transport, der er tilpasset deres behov i dagligdagen - foranstaltninger, som vil 
være særligt gunstige for kvinder på grund af den megen transport, der indgår i 
planlægningen af arbejds- og familielivet;

11. opfordrer European Network for Exchange of Experience (URBACT) til i forbindelse 
med udvekslingen af god praksis og erfaringer mellem europæiske byer at være særlig 
opmærksom på problemer i byer i de nye medlemsstater, at lægge særlig vægt på 
integration af ligestillingsaspektet i alle forhold og at tilskynde til samarbejde med 
europæiske bynetværk, for eksempel Eurocities, og internationale initiativer såsom FN's 
Habitat-program.

12. mener, at byplanlægningen bør koncentreres om politikker for at løse roma-bysamfunds 
bolig- og bosættelsesproblemer (udstødelse, boliger af lav kvalitet og sundhedsfarer som 
følge af forurening).
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