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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina vietos valdžios institucijas, kaip vyrų ir moterų darbdavius, rodyti teigiamą pavyzdį 
užtikrinant lyčių pusiausvyrą tarp visų kategorijų darbuotojų ir vienodą atlyginimą už tokį 
pat darbą bei lygias galimybes profesinio mokymo srityje ir skiriant atsakingus postus 
aukštesniuosiuose hierarchiniuose sluoksniuose;

2. laikosi nuomonės, kad planuojant miestus reikia atsižvelgti į ypatingą Europos miestų 
kilmę demografiniu ir kokybės aspektu, didelę įvairovę politikos ir kitų sričių, į kurių 
veiklą yra įsitraukusios moterys, siekiant užtikrinti, kad žmonėms tie miestai būtų patogūs 
transporto, ekonominės veiklos, aplinkosaugos, planavimo, socialinės politikos, 
visuomenės sveikatos, migracijos politikos, socialinės integracijos, gyvenimo, saugumo ir 
t. t. požiūriu, ir dedant šias pastangas visais atvejais turi būti sistemingai atsižvelgiama į 
lyčių lygybės aspektą;

3. ragina valstybes nares, vietos valdžios institucijas, verslo atstovus ir socialinius partnerius 
bei NVO ypatingą dėmesį skirti ne tik infrastruktūros klausimams, bet ir naujoviškoms 
priemonėms, skirtoms kovoti su pažeidžiamiausių gyventojų grupių, įskaitant mažiau 
pasiturinčias moteris, vyresnio amžiaus ir tautinėms mažumoms priklausančias arba iš 
kitur persikėlusias moteris, socialine atskirtimi;

4. ragina Komisiją atsižvelgiant į neseniai įvykusį ir būsimus ES plėtros etapus lygių 
galimybių ir socialinių aspektų požiūriu ištirti šiuos didžiausius naujuosius miesto 
vietovėse kylančius iššūkius: galimybių kūrimą socialiai nuskriaustiems miestų 
jaunuoliams ir gatvės vaikams; santykinį ir absoliutų skurdą bei vaikų skurdą miestų 
vietovėse, paramą besikuriančiai pilietinei visuomenei (pvz., kaimynystės forumams), 
gyventojų skatinimą dalyvauti viešajame valdyme, ypač pasitelkiant skaitmeninės 
demokratijos metodus;

5. ragina vietos valdžios institucijas miesto vietovėse sukurti specialią sistemą, kad būtų 
galima konsultuotis su moterimis apie jų ypatingus poreikius ir prioritetus bei atsižvelgti į 
tą informaciją, kai kuriami lyčių lygybės veiksmų planai ir organizuojamas miesto 
gyvenimas;

6. ragina miestų vietos valdžios institucijas rengiant savo biudžetą atsižvelgti į moterų 
poreikius ir sukurti specialią sistemą, kad būtų galima sekti, prižiūrėti ir vertinti kaip lyčių 
lygybės principas atspindimas biudžete;

7. ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas ypatingą dėmesį skirti problemoms, 
kurios atsiranda dėl namuose patiriamo smurto organizuojant informacijos kampanijas šia 
tema ir steigiant paramos centrus nuo smurto nukentėjusioms moterims, kuriuose jos 
galėtų gauti reikiamą pagalbą ir psichologinę paramą;

8. ragina miestų vietos valdžios institucijas skatinti moteris dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime;
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9. kadangi URBAN II programa (2000–2006) artėja prie pabaigos, ragina Komisiją 
atsižvelgiant į neseniai įvykusią plėtrą kitos programos vykdymo laikotarpiu daugiau 
dėmesio skirti moterų klausimams ir stengtis sukurti veiksmingą veiklos su kitomis 
Bendrijos miestų planavimo iniciatyvomis (pvz., EQUAL arba Bendrijos lyčių lygybės 
veiksmų programa) koordinavimo mechanizmą bei į naujos programos gairių prioritetus 
įtraukti priemones, skirtas skatinti vienodas galimybes ir lengvinti darbo ir šeimos 
gyvenimo derinimą;

10. ragina valstybių, vietos ir privačias projektus įgyvendinančias institucijas skatinti viešojo 
transporto tinklo raidą atsižvelgiant į miestų gyventojų kasdienį poreikį greitai, saugiai ir 
patogiai keliauti; šios priemonės ypač reikalingos moterims, nes joms keliaujant itin sunku 
derinti darbo ir šeimos gyvenimą;

11. ragina, kad kuriant Europos keitimosi patirtimi tinklą (URBACT), skirtą keistis pažangia 
praktika ir patirties pavyzdžiais tarp Europos miestų, ypatingas dėmesys būtų skiriamas 
naujų valstybių narių miestų problemoms, ypač visada atsižvelgiant į lyčių aspektą, ir 
skatinamas bendradarbiavimas su Europos miestų tinklais, pvz., Eurocities ir 
tarptautinėmis iniciatyvomis, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų HABITAT programa;

12. mano, kad planuojant miestus reikėtų bandyti keisti ir požiūrį siekiant išspręsti miestuose 
gyvenančių romų būstų ir įsikūrimo problemas (atskirtį, blogą būsto kokybę, taršos 
keliamą pavojų sveikatai).
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