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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, 
det vedtager:

1. er af den opfattelse, at der i byplanlægningen demografisk og kvalitativt bør tages hensyn 
til de europæiske byers specifikke karakter ved inkorporering af et bredt spektrum af 
politikker og ressourcer, der involverer kvinder, med henblik på at sikre byer, som er 
menneskevenlige med hensyn til transport, erhvervsaktiviteter, miljø, planlægning, 
socialpolitik, offentlig sundhed, migrationspolitik, social integration, boliger, sikkerhed 
osv., ledsaget af systematisk integration af ligestillingsaspektet i alle forhold;

2. opfordrer medlemsstaterne, de lokale myndigheder og arbejdsmarkedets parter til ikke kun 
at lægge særlig vægt på infrastrukturspørgsmål, men også på nyskabende foranstaltninger
til at afhjælpe social udelukkelse af de mere sårbare befolkningsgrupper, herunder de 
mindre velstående, de ældre og migranter, og især kvinder i disse kategorier;

3. opfordrer, i betragtning af, at Urban II (2000-2006) nærmer sig sin afslutning, 
Kommissionen til, især på baggrund af den seneste udvidelse, at lægge særlig vægt på 
kvinders interesser i den kommende periode og søge at opnå effektiv koordinering med 
andre EU-byplanlægningsinitiativer (såsom Equal eller EU-handlingsprogrammet for 
ligestilling mellem mænd og kvinder) ved blandt prioriteterne i de nye 
programretningslinjer at inkorporere foranstaltninger til at fremme lige muligheder og 
lette den harmoniske kombination af familieliv og arbejdsliv;

4. opfordrer European Network for Exchange of Experience (URBACT) til i forbindelse 
med udvekslingen af god praksis og erfaringer mellem europæiske byer at være særlig 
opmærksom på problemer i byer i de nye medlemsstater og lægge særlig vægt på 
integration af ligestillingsaspektet i alle forhold og tilskyndelse til samarbejde med 
europæiske bynetværk, for eksempel Eurocities, og internationale initiativer såsom FN's 
Habitat-program.
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