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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kutsub kohalikke ametiasutusi kui naiste ja meeste tööandjaid üles näitama eeskuju, 
tagades soolise võrdsuse igal palgaastmel, makstes võrdse töö eest võrdset palka ning 
kindlustades võrdsed tingimused seoses ametialase koolituse ning ametiredeli kõrgemate 
astmete vastutusrikaste ametikohtadega;

2. on seisukohal, et linnaplaneerimine peaks arvestama Euroopa linnade erilist olemust 
demograafilises ja kvalitatiivses mõttes, mis ühendab naisi hõlmavate tegutsemisviiside ja 
ressursside laialdast valikut, eesmärgiga kindlustada inimsõbralikud linnad transpordi, 
majandusliku aktiivsuse, keskkonna, planeerimise, sotsiaalpoliitika, rahva tervise, 
migratsioonipoliitika, sotsiaalse integratsiooni, elamuehituse, turvalisuse jm mõttes, 
millega kaasneb kõikjal süstemaatiline soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine;

3. kutsub liikmesriike, kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi ja ettevõtteid, 
sotsiaalpartnereid ja valitsusväliseid organisatsioone üles pöörama erilist tähelepanu nii 
infrastruktuuri küsimustele kui ka uuenduslikele abinõudele, et leevendada sotsiaalset 
tõrjutust elanikkonna kaitsetumates kihtides – eelkõige naistele vaesemate, eakate ning 
suurlinnade sisserändajate ja etniliste vähemuste seas;

4. kutsub komisjoni üles pidama hiljutiste ja tulevaste laienemiste valguses järgmisi 
küsimusi seoses võrdsete võimaluste ja sotsiaalsete aspektidega kõige olulisemateks 
uuteks väljakutseteks linnas: võimaluste loomine ebasoodsas olukorras olevatele 
linnanoortele ja tänavalastele; suhteline ja absoluutne vaesus ning laste vaesus 
linnakeskkonnas; tärkava kodanikuühiskonna, näiteks linnaosafoorumite edendamine;
kodanike parem kaasamine valitsemisse, eriti digitaaldemokraatia abil;

5. kutsub linnapiirkondade kohalikke ametiasutusi üles rakendama süsteemi, mis võimaldab 
konsulteerida naistega nende erivajaduste ja eesõiguste teemal ning võtta saadud infot 
arvesse võrdõiguslikkuse tegevuskavades ja linnaelu korraldamisel;

6. kutsub linnapiirkondade kohalikke ametiasutusi üles arvestama eelarve koostamisel naiste 
vajadustega ning looma süsteemi soolisest võrdõiguslikkusest lähtuva eelarvestamise 
jälgimiseks, järelevalveks ja hindamiseks;

7. kutsub liikmesriike ja kohalikke ametiasutusi üles pöörama erilist tähelepanu 
koduvägivalla probleemile, edendades kampaaniaid selle teema teadvustamiseks ning 
luues koduvägivalla all kannatavatele naistele toetusstruktuure, tagades neile 
psühholoogilise abi ja hilisema toetuse;

8. kutsub linnapiirkondade kohalikke ametiasutusi üles ergutama naiste osalemist linnaelus;

9. arvestades, et URBAN II (2000–2006) jõuab peagi lõpule, kutsub komisjoni üles pöörama 
uuel planeerimisperioodil erilist tähelepanu naiste huvidele, võttes arvesse eelkõige 
hiljutisest laienemisest tulenevaid uusi andmeid, ja tagama tõhusama kooskõla muude 
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ühenduse linnaplaneerimisalaste algatustega (nagu EQUAL või ühenduse soolise 
võrdõiguslikkuse tegevusprogramm), liites uue programmi suunistes sisalduvate 
prioriteetide hulka abinõud võrdsete võimaluste edendamiseks ning tingimuste loomise 
pereelu ja tööelu harmooniliseks ühendamiseks;

10. kutsub programmi haldavaid riiklikke, kohalikke ja eraõiguslikke asutusi üles arendama 
ühistransporti, mis arvestab linnaelanike vajadust kiire, turvaliste ja paindlike 
liikumisvõimaluste järele, mis vastaks nende igapäevastele vajadustele; need meetmed 
peaksid olema eriti suureks abiks naistele, kes peavad töö- ja pereelu ühendamiseks eriti 
palju sõitma;

11. kutsub Euroopa kogemustevahetamise võrgustikku (URBACT) üles seoses Euroopa 
linnade vahelise heade kogemuste vahetamisega pühendama enam tähelepanu linnade 
probleemidele uutes liikmesriikides, kaasates soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
kõikidesse tegevusvaldkondadesse ja ergutades koostööd Euroopa linnade võrgustikega 
(näiteks Eurocities) ja rahvusvaheliste algatustega (nagu programm UN-HABITAT);

12. on seisukohal, et linnadimensiooni planeerimisega tuleks üritada muuta suhtumist, et 
lahendada linnades elavate mustlaskogukondade eluaseme- ja asumisprobleemid (tõrjutus, 
halva kvaliteediga elukohad, elanikkonnaga seotud terviseriskid).
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