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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. žádá místní orgány, jako zaměstnavatele žen a mužů, aby byly příkladem a zaručily
rovnost mezi ženami a muži v počtu zaměstnanců na každém stupni, dohlížely 
na dodržování zásady „stejný plat za stejnou práci“ a zajistily rovnost v otázkách odborné 
přípravy a v odpovědných funkcích na vysokých pozicích;  

2.  zastává názor, že strategie týkající se městských center by měla brát v úvahu specifickou 
demografickou a kvalitativní povahu evropských měst a podporovat široké spektrum 
opatření a prostředků, na jejichž plánování se ženy musí podílet, aby byla města
přístupnější (pokud jde o dopravu, hospodářskou činnost, životní prostředí, územní 
plánování, sociální politiku, zdravotnictví, migrační politiku, sociální začlenění, politiku 
bydlení a bezpečnosti), přičemž tato strategie musí soustavně zohledňovat rovnost
pohlaví; 

3. vyzývá členské státy, místní a regionální orgány a podniky, sociální partnery a nevládní 
organizace, aby věnovaly zvláštní pozornost problémům infrastruktury a také inovačním 
politikám, jejichž cílem je předcházet sociálnímu vyloučení nejcitlivějších společenských 
skupin, zejména žen s nízkými příjmy, starých žen, migrujících žen a žen z etnických 
menšin ve velkoměstech;  

4. vyzývá Komisi, aby v kapitole o rovných příležitostech a sociálních aspektech v kontextu 
nedávného a nadcházejících rozšíření přezkoumala  následující otázky, které jsou
nejnaléhavějšími novými úkoly ve městech: vytváření příležitostí pro znevýhodněné 
skupiny – mládež v městském prostředí a děti ulice; relativní a absolutní chudoba a 
chudoba dětí v městském prostředí; podpora vzniku občanské společnosti (např. 
prostřednictvím fór městských čtvrtí), podpora účasti občanů na řízení veřejných 
záležitostí, zejména prostřednictvím demokracie on-line;

5. žádá místní orgány v městských oblastech, aby zavedly systém, který by umožnil
projednávat se ženami jejich specifické potřeby a priority, a aby zohledňovaly získané
informace ve svých akčních plánech na podporu rovnosti pohlaví a při organizování 
občanského života;  

6. žádá místní orgány v městských oblastech, aby zohledňovaly potřeby žen při sestavování 
rozpočtu a aby zavedly systém pro sledování, kontrolu a hodnocení začlenění hlediska
pohlaví do rozpočtu; 

7. žádá členské státy a místní orgány, aby věnovaly zvláštní pozornost problému domácího 
násilí podporou kampaně ke zvýšení informovanosti o tomto problému a zavedením
podpůrné struktury pro ženy, které jsou oběťmi domácího násilí a zajistily jim tak 
psychologickou péči a sledování;

8. žádá místní orgány v městských oblastech, aby podporovaly účast žen na občanském 



PE 357.886v02-00 4/5 AD\574477CS.doc

CS

životě;

9.   s ohledem na blížící se ukončení programu URBAN II (2000–2006), vyzývá Komisi, aby 
v následujícím období zohlednila politiku ve prospěch žen a přihlédla zejména k novým 
údajům vyplývajícím z minulého rozšíření s cílem zajistit účinnější koordinaci s jinými 
podněty Společenství týkajícími se městských oblastí (jako jsou např. program EQUAL 
nebo společný akční program týkající se strategie Společenství pro rovnost žen a mužů) a 
znovu začlenila mezi priority hlavních směrů nového programu podporu rovných 
příležitostí a zavedení podmínek, které by umožnily sladit rodinný a profesní život ;

10. žádá národní, místní a soukromé orgány pověřené řízením těchto programů, aby 
podporovaly rozvoj veřejné dopravy, která zohledňuje potřebu zajistit rychlou, pružnou a 
bezpečnou mobilitu obyvatel měst v souladu s jejich každodenními potřebami; tato 
opatření pomohou zejména ženám vzhledem k jejich častému cestování, které vyplývá z
nutnosti sladit profesní a rodinný život;

11. vyzývá Evropskou síť na výměnu zkušeností (URBACT), aby v rámci výměny 
osvědčených postupů a zkušeností mezi evropskými městy věnovala zvláštní pozornost 
problémům měst v nových členských státech a aby při tom vždy věnovala zvláštní 
pozornost začlenění hlediska pohlaví do všech akčních pilířů a podporovala spolupráci 
mezi Evropskými sítěmi městských oblastí, například Eurocities, a mezinárodními
institucemi, jako je program OSN UN-HABITAT.

12. zastává názor, že plánování městského rozměru by mělo být orientováno na měnící se 
přístupy tak, aby se řešil problém bydlení a usídlení městských komunit (vyloučení, 
špatná kvalita bydlení, zdravotní rizika spojená s obyvatelstvem) romského obyvatelstva.  
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