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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja be az alábbi javaslatokat:

1. felhívja a helyi hatóságokat, hogy mint nőket és férfiakat foglalkoztató intézmények, 
mutassanak példát a férfi és női alkalmazottak egyenlő arányának biztosításával minden 
beosztásban, az azonos munkáért azonos bér kifizetésével és egyenlőség biztosításával a 
szakmai továbbképzések, valamint a magasabb beosztásban dolgozók felelősséggel járó 
munkakörének tekintetében;

2. arra az álláspontra helyezkedik, hogy a városrendezésnél figyelembe kellene venni az 
európai városok sajátos adottságait demográfiai és minőségi szempontból ide értve a nőket 
érintő politikák és források széles spektrumát annak érdekében, hogy az embereknek 
lakhatóbb városokat biztosítsanak a közlekedés, a gazdasági tevékenység, a 
környezetvédelem, a városrendezés, a szociális politika, a közegészségügy, a migrációs 
politika, a társadalmi beilleszkedés, a lakás és a biztonság szempontjából a nemek közötti 
esélyegyenlőség módszeres középpontba állítása mellett,

3. felhívja a tagállamokat, a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat és vállalatokat, a 
szociális partnereket és nem kormányzati szervezeteket, hogy az infrastrukturális kérdések 
mellett fordítsanak megkülönböztetett figyelmet az innovatív politikákra is annak 
érdekében, hogy megelőzzék a társadalomból történő kirekesztést, amely társadalom 
legérzékenyebb csoportjait sújtja, különös tekintettel az alacsony jövedelmű, az idős, a 
migráns és a nagyvárosi etnikai kisebbséghez tartozó nőket;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg a legutóbbi és az elkövetkezendő bővítések 
tekintetében az esélyegyenlőséggel és a szociális szempontokkal összefüggésben az alábbi
kérdéseket, mint a legsürgetőbb új városi kihívásokat: esélyteremtés a hátrányos helyzetű 
városi fiataloknak és utcagyerekeknek; viszonylagos és abszolút szegénység és a 
gyermekek szegénysége városi környezetben, a kibontakozó civil társadalom ösztönzése 
többek között a helyi fórumok segítségével, a polgárok részvételének ösztönzése a 
kormányzásban, különösen a digitális demokrácián keresztül;

5. felhívja a helyhatóságokat, hogy hozzanak létre konzultációs rendszert a nők speciális 
igényeinek és prioritásainak felmérésére és vegyék figyelembe ezeket az információkat az 
egyenlőséggel kapcsolatos cselekvési terveikben, valamint a polgári élet 
megszervezésében;

6. felhívja a helyi hatóságokat, hogy vegyék figyelembe a nők szükségleteit a költségvetés 
elkészítésekor, és hozzanak létre rendszert a „nemek igényeinek megfelelő 
költségvetéstervezés” nyomon követésére, ellenőrzésére és integrációjának értékelésére;

7. felhívja a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy fordítsanak megkülönböztetett 
figyelmet a családon belüli erőszak problémájára a témával kapcsolatos tudatosító 
kampányok támogatásával, valamint a családon belüli erőszak áldozatául esett nőket 
támogató rendszerek létrehozásával ily módon biztosítva a pszichológiai segítséget és a 
nyomon követést;
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8. felhívja a városi zónák helyi hatóságait, hogy támogassák a nők részvételét a polgári 
életben;

9. mivel az URBAN II (2000-2006) a végéhez közeledik, felhívja a Bizottságot, különösen a 
legutóbbi bővítést követően, hogy kísérje megkülönböztetett figyelemmel a nők érdekeit 
az elkövetkezendő időszakban és törekedjen a hatékony koordinációra más közösségi 
városfejlesztési kezdeményezésekkel (mint például az EQUAL vagy a Nemek közötti 
esélyegyenlőség közösségi cselekvési programja), a programra vonatkozó új 
iránymutatásokban szereplő prioritások között pedig szerepeljenek az esélyegyenlőség 
elősegítését, valamint a családi élet és a munkahely közötti harmonikus kapcsolat 
megkönnyítését szolgáló intézkedések;

10. felhívja a nemzeti, helyi és magánprogramok vezetéséért felelős hatóságokat, hogy 
támogassák a városi lakosság igényeit figyelembe vevő tömegközlekedés fejlesztését a 
gyors, biztonságos és rugalmas mobilitásért a napról napra jelentkező igényeknek 
megfelelően; ezek az intézkedések különösen a nőknek jelentenek majd rendkívüli 
segítséget a családi és a munkahelyi élet összeegyeztetésével járó utazási terhek miatt;

11. felhívja az Európai Tapasztalatcsere Hálózatot (URBACT) az európai városok közötti 
bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréjével összefüggésben, hogy fordítson 
megkülönböztetett figyelmet az új tagállamokban lévő városok problémáira, különös 
tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőség középpontba állítására és az európai városi 
hálózatokkal, például az Eurocities hálózattal történő együttműködés, valamint a 
nemzetközi kezdeményezések, mint például az ENSZ-HABITAT program támogatására;

12. álláspontja szerint a városrendezésnek a magatartás megváltoztatása irányába kellene 
elmozdulnia a roma népesség lakásgondjainak és letelepedési problémájának megoldása 
céljából (kirekesztés, rossz minőségű lakások, a népességet érintő egészségügyi 
kockázatok).
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