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Lausuntoluonnos (PE 357.886v01-00)
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
kaupunkiulottuvuudesta laajentumisen yhteydessä
(2004/2258(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca ja Ilda Figueiredo

Tarkistus 1
-1 kohta (uusi)

-1 kehottaa paikallisia viranomaisia antamaan esimerkkiä naisten ja miesten 
työnantajina takaamalla naisten ja miesten tasa-arvon, mitä tulee kullakin tasolla 
työskentelevien henkilöiden määrään, maksaen saman palkan samanarvoisesta 
työstä ja varmistaen yhtäläisen kohtelun ammatillisen koulutuksen ja hierarkian 
ylemmillä tasoilla olevien vastuunalaisten asemien suhteen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 2
1 kohta

1. puoltaa näkemystä, että kaupunkeja koskevassa toimintasuunnitelmassa on otettava 
huomioon eurooppalaisten kaupunkien väestötieteelliset (poistetaan) erityispiirteet ja 
elämän laatu ja edistettävä laajaa toimintalinjojen ja mahdollisuuksien joukkoa, 
joiden suunnitteluun kansalaiset ja erityisesti nuoret ja naiset osallistuvat, tavoitteena 
inhimillisten kaupunkien luominen (liikenne, taloudellinen toiminta, ympäristö, 
kaavoitus, sosiaalipolitiikka, kansanterveys, siirtolaispolitiikka, yhteiskunnallinen 
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integraatio, asuntopolitiikka, parannetut lastenhoitopalvelut ja vanhusten 
hoitopalvelut sekä turvallisuus) ja sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen; 
katsoo, että sukupuoli-ulottuvuus on otettava järjestelmällisesti huomioon tämän 
toimintasuunnitelman muotoilussa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 3
2 kohta

2. kehottaa jäsenvaltioita, kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä 
yrityksiä, työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä kiinnittämään erityistä 
huomiota perusrakenteisiin ja myös innovatiivisiin toimintalinjoihin, joiden 
tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, erityisesti vammaisia 
henkilöitä, koulunsa varhain keskeyttäviä henkilöitä, pienituloisia henkilöitä, 
ikääntyneitä henkilöitä sekä siirtolaisia ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvia 
henkilöitä suurkaupungeissa, koettelevan sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen; 
katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä näihin ryhmiin kuuluviin naisiin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Gurmai

Tarkistus 4
2 kohta

2. kehottaa jäsenvaltioita, paikallisviranomaisia ja työmarkkinaosapuolia kiinnittämään 
erityistä huomiota perusrakenteisiin ja myös innovatiivisiin toimintalinjoihin, joiden 
tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, muun muassa 
pienituloisia, ikääntyneitä, siirtolaisyhteisöjä sekä kaupunkien romaniyhteisöjä, ja 
erityisesti näihin ryhmiin kuuluvia naisia, koettelevan sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Gurmai

Tarkistus 5
2 a kohta (uusi)

2 a. kehottaa komissiota harkitsemaan, jokin aika sitten tapahtuneeseen ja tulevaan 
laajentumiseen liittyvien yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja sosiaalisten 
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näkökohtien suhteen seuraavia kysymyksiä kiperimmin toimia edellyttävinä, uusina 
kaupunkeja koskevina haasteina: tilaisuuksien luominen epäsuotuisassa asemassa 
olevalle kaupunkinuorisolle ja katulapsille; suhteellinen ja absoluuttinen köyhyys ja 
lasten köyhyys kaupunkiympäristössä; kehittymässä olevan kansalaisyhteiskunnan, 
esimerkiksi kaupunginosafoorumien, edistäminen; kansalaisten rohkaiseminen 
osallistumaan hallintoon, erityisesti digitaalisen demokratian kautta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca ja Ilda Figueiredo

Tarkistus 6
2 a kohta (uusi)

2 a. kehottaa paikallisviranomaisia toteuttamaan järjestelmän, jolla naisia kuullaan 
heidän erityistarpeistaan ja prioriteeteistaan, ja ottamaan nämä tiedot huomioon 
tasa-arvoa koskevissa toimintasuunnitelmissaan ja kansalaistoiminnan 
organisoinnissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca ja Ilda Figueiredo

Tarkistus 7
2 b kohta (uusi)

2 b. kehottaa paikallisviranomaisia ottamaan naisten tarpeet huomioon 
talousarvioidensa valmistelun yhteydessä ja perustamaan järjestelmän, jolla 
seurataan, valvotaan ja arvioidaan tasa-arvonäkökohtien huomioimista julkisten 
talousarvioiden laatimisessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca ja Ilda Figueiredo

Tarkistus 8
2 c kohta (uusi)

2 c. kehottaa jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia kiinnittämään erityistä huomiota 
perheväkivallan ongelmaan edistämällä kampanjoita tämän asian tiedostamisen 
lisäämiseksi ja perustamalla tukirakenteita naisille, jotka ovat perheväkivallan 
uhreja, varmistaen niillä heille psykologisen tuen ja seurannan;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca ja Ilda Figueiredo

Tarkistus 9
2 d kohta (uusi)

2 d. kehottaa paikallisviranomaisia kannustamaan naisia osallistumaan 
kansalaistoimintaan, esimerkiksi ottamalla huomioon naisten preferenssit 
kulttuuripolitiikan täytäntöönpanossa ja urheilun perusrakenteiden kehittämisessä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tarkistus 10
3 a kohta (uusi)

3 a. kehottaa valtiollisia, paikallisia ja yksityisiä ohjelmien hallinnoijia edistämään 
sellaisen joukkoliikenteen kehittämistä, jossa otetaan huomioon kaupunkien 
asukkaiden päivittäisten tarpeiden mukaisesti heidän nopean, turvallisen ja 
joustavan liikkuvuuden tarpeensa; näillä toimilla helpotetaan erityisesti naisia työ-
ja perhe-elämän yhdistämisen vaatiman suuremman liikkumisen vuoksi;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Lívia Járóka

Tarkistus 11
4 a kohta (uusi)

4 a. katsoo, että kaupunkisuunnittelua olisi ohjattava kohti asenteiden muuttamista, 
jotta romaniväestön asunto- ja asutusasioiden ongelma ratkaistaisiin, kiinnittäen 
erityistä huomiota tiettyihin terveysriskeihin, jotka aiheutuvat näiden asutusten 
sijaitsemisesta erittäin saastuneilla alueilla;

Or. en


