
AM\569672HU.doc PE 359.957v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

3.6.2005 PE 359.957v01-00

MÓDOSÍTÁS: 1-11

Véleménytervezet (PE 357.886v01-00)
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
a városi dimenzóról a bővítéssel összefüggésben
(2004/2258(INI))

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca és Ilda Figueiredo

Módosítás: 1
1. javaslat (új)

-1 felhívja a helyhatóságokat, hogy mint nőket és férfikat 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;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 2
2. javaslat 

1. arra az álláspontra helyezkedik, hogy a városrendezésnél figyelembe kellene venni az 
európai városok sajátos adottságait a demográfia és az életminőség szempontjából ide 
értve a lakosokat és különösen a fiatalokat és nőket érintő politikák és lehetőségek
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 
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társadalmi beilleszkedés, a lakás, több csecsemőgondozó központ és egészségügyi 
központ az idős embereknek, a biztonság stb., valamint a generációk közötti 
szolidaritás ösztönzése szempontjából; úgy ítéli meg, hogy e stratégia kidolgozásának 
a nemek közötti esélyegyenlőség módszeres középpontba állítása mellett kell 
történnie; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

2. felhívja a tagállamokat, a nemzeti, regionális és helyhatóságokat és vállalatokat, a 
szociális partnereket és nem kormányzati szervezeteket, hogy ne csak az 
infrastrukturális kérdésekre fordítsanak megkülönböztetett figyelmet, hanem az 
innovatív intézkedésekre is annak érdekében, hogy orvosolják a népesség a 
társadalomból kirekesztett rászoruló rétegeinek problémáit, ide értve a fogyatékkal
élőket, az iskolát korán elhagyókat, a legszegényebb rétegeket, az idős embereket, a 
migráns és az etnikai kissebbségekből álló nagyvárosi közösségeket; úgy ítéli meg, 
hogy különös figyelmet kell fordítani a nőkre valamennyi felsorolt kategóriában;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gurmai Zita

Módosítás: 4
2. javaslat 

2. felhívja a tagállamokat, a helyhatóságokat és a szociális partnereket hogy ne csak az 
infrastrukturális kérdésekre fordítsanak megkülönböztetett figyelmet, hanem az 
innovatív intézkedésekre is annak érdekében, hogy orvosolják a népesség a 
társadalomból kirekesztett sérülékenyebb rétegeinek problémáit, ide értve a 
legszegényebb rétegeket, az idős embereket, (törlés) a migráns közösségeket és a 
városi roma közösségeket különös tekintettel a nőkre valamennyi felsorolt 
kategóriában;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Gurmai Zita

Módosítás: 5
2a. javaslat (új)

2a. felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg a legutóbbi és az elkövetkezendő bővítések 
tekintetében az esélyegyenlőséggel és a szociális szempontokkal összefüggésben a 
felsorolt 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 többek között a kerületi fórumok ösztönzése; a polgárok részvételének 
ösztönzése a kormányzásban, különösen a digitális demokrácián keresztül;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca és Ilda Figueiredo

Módosítás: 6
2a. javaslat (új)

2a. 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;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca és Ilda Figueiredo

Módosítás: 7
2b. javaslat (új)

2b. felhívja a helyhatóságokat, hogy vegyék figyelembe a nők szükségleteit a 
költségvetés elkészítésekor és hozzanak létre rendszert a „nemek igényeinek 
megfelelő költségvetéstervezés” nyomonkövetésére, ellenőrzéséreó és értékelésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca és Ilda Figueiredo

Módosítás: 8
2c. javaslat (új)

2.c felhívja a tagállamokat és a helyhatóságokat, hogy fordítsanak megkülönböztetett 
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figyelmet a családon belüli erőszak problémájára a témával kapcsolatos tudatosító 
kampányok támogatásával, valamint a családon belüli erőszak áldozatául esett 
nőket támogató rendszerek létrehozásával ezáltal biztosítva a pszichológiai segítséget 
és a nyomonkövetést;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca és Ilda Figueiredo

Módosítás: 9
2d. javaslat (új)

2d. felhívja a helyi hatóságokat, hogy támogassák a nők részvételét a polgári életben, 
például figyelembe véve a nők preferenciáit a kultúrpolitika megteremtésében és a 
sport infrastruktúrájának fejlesztésében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Módosítás: 10
2a. javaslat (új)

3.a 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.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Járóka Lívia

Módosítás: 11
5. javaslat (új)

5. álláspontja szerint a városrendezésnek a magatartás megváltoztatása irányába 
kellene elmozdulnia a roma népesség lakásgondjainak és letelepedési 
problémájának megoldása céljából, különös figyelmet fordítva a nagy mértékben 
szennyezett körzetekben található lakóhelyek miatt fennálló bizonyos egészségügyi 
kockázatokra.

Or. en
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