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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet uppmanar de lokala myndigheterna att, eftersom de har både 
kvinnor och män bland sina anställda, garantera jämställdheten genom att se till att lika 
många kvinnor som män anställs på varje nivå inom tjänstehierarkin samt stadga om 
lika lön för lika arbete och se till att jämställdhet råder inom yrkesutbildningen och i 
fråga om tillsättandet av ansvarsfulla tjänster högre upp inom tjänstehierarkin.

2. Europaparlamentet anser att man i stadsplaneringen skall ta hänsyn till de europeiska 
städernas särpräglade demografiska och livskvalitetsrelaterade förhållanden genom att 
införa ett brett spektrum av politiska åtgärder och möjligheter i vilka medborgarna, 
framför allt ungdomar och kvinnor skall få medverka i syfte att skapa människovänliga 
städer (med hänsyn tagen till transport, ekonomisk verksamhet, miljö, planeringsarbete, 
socialpolitik, folkhälsa, migrationspolitik, social integration, bostadspolitik, bättre 
säkerhet). Parlamentet anser att det vid utarbetandet av denna strategi systematiskt 
måste tas hänsyn till jämställdheten mellan könen.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, de nationella, regionala och lokala 
myndigheterna, liksom företagen, arbetsmarknadsparterna och de icke-statliga 
organisationerna, att utöver infrastrukturfrågan även ägna särskild uppmärksamhet åt 
innovativa åtgärder för att ta itu med problemet med social utslagning av de mer utsatta 
delarna av befolkningen i storstäderna. framför allt kvinnliga låginkomsttagare, äldre 
kvinnor, invandrarkvinnor och kvinnor bland etniska minoriteter i storstäderna..

4. Europaparlamentet ber kommissionen att se nedanstående frågor som de viktigaste nya 
utmaningarna i stadsmiljö i fråga om jämställdhet och sociala aspekter i samband med 
den utvidgning som nyligen skett och de som skall följa: att skapa möjligheter för 
missgynnade ungdomar i städerna samt för gatubarnen, att åtgärda fattigdomen, både 
den relativa och den absoluta, samt fattigdomen bland barn i stadsmiljö, att stöda 
framväxten av ett civilt samhälle i form av forum för närmiljöfrågor, att uppmuntra 
medborgarna till deltagande i styrelsen, framför allt genom digital demokrati.

5. Europaparlamentet uppmanar de lokala myndigheterna att införa ett system för samråd 
med kvinnor om deras särskilda behov och prioriteringar samt att sedan, i sina planer 
för jämställdhet och vid organiserandet av samhällslivet, ta hänsyn till vad som 
framkommit vid detta samråd.

6. Europaparlamentet uppmanar de lokala myndigheterna att i sitt budgetarbete ta hänsyn 
till kvinnors behov och införa ett system för hur ”jämställdhetsbudgeteringen” skall 
uppföljas, övervakas och utvärderas.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att ta
särskild hänsyn till problemet familjevåld, genom att verka till förmån för 
upplysningskampanjer om detta ämne och inrätta strukturer till stöd för kvinnor som 
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blivit offer för familjevåld, för att på det sättet garantera att de får psykiskt stöd och 
följs upp.

8. Europaparlamentet uppmanar de lokala myndigheterna i stadsområdena att uppmuntra 
kvinnor att delta i samhällslivet.

9. Med tanke på att initiativet Urban II (2000–2006) lider mot sitt slut uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att, i synnerhet efter den senaste utvidgningen, ägna 
särskild uppmärksamhet åt kvinnornas intressen under den kommande perioden och på 
ett effektivt sätt försöka samordna sitt arbete med andra gemenskapsinitiativ för 
stadsplanering (till exempel Equal eller handlingsprogrammet för jämställdhet mellan 
kvinnor och män) samt att i prioriteringarna för det nya programmet införa riktlinjer för 
att främja jämställdhet och göra det lättare att kombinera arbete och familjeliv.

10. Europaparlamentet uppmanar de nationella, lokala och privata instanser som förvaltar 
programmen att främja utveckling av allmänna transportmedel som tar hänsyn till 
invånarnas behov av att dagligen kunna röra sig snabbt, säkert och på ett flexibelt sätt. 
Dessa åtgärder kommer i synnerhet att underlätta för kvinnor på grund av det 
betungande resande som förenande av arbete och familjeliv innebär.

11. Europaparlamentet uppmanar det europeiska nätverket för erfarenhetsutbyte 
(”URBACT”) att inom ramen för utbytet av goda rutiner och erfarenhet mellan städerna
i Europa ägna särskild uppmärksamhet åt problemen i städerna i de nya 
medlemsstaterna med särskild tonvikt på en samhällsomfattande integrering av 
jämställdhetsperspektivet och främja samarbete med europeiska nätverk mellan städer, 
till exempel Eurocities, och internationella initiativ som FN-organet Habitat.

12. Europaparlamentet anser att stadsplaneringen bör inrikta sig på en attitydförändring så 
att man kan lösa problemen för romer i stadsmiljö (utslagning, dåliga bostäder, 
hälsorisker pga. föroreningar).
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