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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 357.886v01-00)
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
Κοινοτική πρωτοβουλία για τις αστικές περιοχές (URBAN) στο πλαίσιο της διεύρυνσης
(2004/2258(INI))

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca και Ilda Figueiredo

Τροπολογία 1
Πρόταση -1 (νέα)

-1. καλεί τις τοπικές αρχές, ως εργοδότη γυναικών και ανδρών, να δίνουν το 
παράδειγμα με το να εγγυώνται ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στα άτομα 
που προσλαμβάνουν σε όλους τους βαθμούς, μεριμνώντας να λαμβάνουν ίση 
αμοιβή για ίση εργασία και εξασφαλίζοντας ισότητα στον τομέα της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης και στις θέσεις ευθύνης στις υψηλές βαθμίδες της 
ιεραρχίας·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 2
Πρόταση 1

1. υποστηρίζει την άποψη ότι η στρατηγική για τα αστικά κέντρα οφείλει να λάβει 
υπόψη τις δημογραφικές ιδιαιτερότητες και την ποιότητα ζωής των ευρωπαϊκών 
πόλεων, προωθώντας ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και δυνατοτήτων, στον σχεδιασμό 
των οποίων θα συμμετέχουν οι πολίτες και κυρίως οι νέοι και οι γυναίκες, για τη 
δημιουργία ανθρωπίνων πόλεων (μεταφορές, οικονομική δραστηριότητα, περιβάλλον, 
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χωροταξία, κοινωνική πολιτική, δημόσια υγεία, μεταναστευτική πολιτική, κοινωνική 
ενσωμάτωση, στεγαστική πολιτική, ενίσχυση των κέντρων παιδοκομίας και των 
κέντρων περίθαλψης ηλικιωμένων, ασφάλεια) και για την προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών· φρονεί ότι στη διαμόρφωση της στρατηγικής 
αυτής η διάσταση του φύλου πρέπει να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 3
Πρόταση 2

2. καλεί τα κράτη μέλη, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και τις 
επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις υποδομές αλλά και σε καινοτόμες πολιτικές που 
αποσκοπούν στην αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού που πλήττει τις ευπαθείς 
πληθυσμιακές ομάδες, ιδίως τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα που χρειάστηκε να 
εγκαταλείψουν νωρίς το σχολείο, τα άτομα χαμηλών εισοδημάτων, τους 
ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τα προερχόμενα από εθνοτικές μειονότητες 
άτομα στις μεγαλουπόλεις· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
γυναίκες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες·

Or. fr

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 4
Πρόταση 2

2. καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις υποδομές αλλά και σε καινοτόμες πολιτικές που αποσκοπούν 
στην αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού που πλήττει τις ευπαθείς πληθυσμιακές 
ομάδες, ιδίως τις γυναίκες χαμηλών εισοδημάτων, τις ηλικιωμένες, (διαγραφή) τις 
μετανάστριες και τις Ρομά των αστικών κέντρων·

Or. en

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 5
Πρόταση 2α (νέα)

2α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε σχέση με τις ίσες ευκαιρίες και τις κοινωνικές 
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πτυχές στο πλαίσιο της πρόσφατης και των προσεχών διευρύνσεων, τα εξής 
θέματα ως τις πλέον πιεστικές νέες αστικές προκλήσεις: τη δημιουργία ευκαιριών 
για τη μειονεκτούσα νεολαία και τα παιδιά του δρόμου· τη σχετική και την απόλυτη 
φτώχεια καθώς και τη φτώχεια των παιδιών στο αστικό περιβάλλον· την 
ενθάρρυνση της αναδυόμενης κοινωνίας των πολιτών, όπως π.χ. τα συνοικιακά 
φόρουμ· την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση, ιδίως 
μέσω της ψηφιακής δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca και Ilda Figueiredo

Τροπολογία 6
Πρόταση 2α (νέα)

2α. καλεί τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν σύστημα με το οποίο να ζητούν η γνώμη 
των γυναικών σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, και να λαμβάνουν υπόψη τις 
πληροφορίες αυτές στη δράση τους για την ισότητα καθώς και στην οργάνωση της 
ζωής των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca και Ilda Figueiredo

Τροπολογία 7
Πρόταση 2β (νέα)

2β. καλεί τις τοπικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών όταν 
καταρτίζουν τους προϋπολογισμούς τους, και να θεσπίσουν σύστημα για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της αρχής της συνεκτίμησης της 
ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό (gender budgeting)·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca και Ilda Figueiredo

Τροπολογία 8
Πρόταση 2γ (νέα)

2γ. καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα 
της ενδοοικογενειακής βίας, προωθώντας εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης στο θέμα αυτό και δημιουργώντας δομές για την παροχή 
βοήθειας προς τις γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, 
εξασφαλίζοντας έτσι την ψυχολογική τους υποστήριξη και την παρακολούθηση της 
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εξέλιξής τους·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca και Ilda Figueiredo

Τροπολογία 9
Πρόταση 2δ (νέα)

2δ. καλεί τις τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στη ζωή των 
πολιτών, λαμβάνοντας π.χ. υπόψη τις προτιμήσεις των γυναικών στην εφαρμογή 
της πολιτιστικής πολιτικής και στην ανάπτυξη της αθλητικής υποδομής·

Or. en

Τροπολογία: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Τροπολογία 10
Πρόταση 3α (νέα)

3α. καλεί τις κρατικές, τοπικές και ιδιωτικές αρχές διαχείρισης των προγραμμάτων να 
προωθήσουν την ανάπτυξη μαζικών μεταφορών που λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
για γρήγορη, ασφαλή και ευέλικτη κινητικότητα των κατοίκων των πόλεων 
σύμφωνα με τις καθημερινές τους ανάγκες, μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν 
ιδιαίτερα τις γυναίκες λόγω των επιβαρυμένων μετακινήσεων που απαιτεί ο 
συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

Or. el

Τροπολογία: Lívia Járóka

Τροπολογία 11
Πρόταση 5α (νέα)

5α. φρονεί ότι πρέπει να αλλάξει η στάση των αρμόδιων φορέων πολεοδομίας ώστε να 
επιλυθεί το πρόβλημα στέγασης και εγκατάστασης των Ρομά, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή σε ορισμένους υγειονομικούς κινδύνους που προξενούν οι άκρως 
μολυσμένες περιοχές εγκατάστασης του πληθυσμού αυτού.

Or. en
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