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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. prasa, lai vietējās varas iestādes, kuras ir darba devējas gan vīriešiem, gan sievietēm, ir 
piemērs dzimumu līdztiesības nodrošināšanā attiecībā uz visu līmeņu personālu un 
sekot, lai tiktu ievērots princips “par vienādu darbu — vienāds atalgojums”, kā arī 
vienlīdzības princips profesionālajā apmācībā un attiecībā uz augstākā līmeņa amatiem;

2. uzskata, ka pilsētu centru attīstības stratēģijā jāņem vērā demogrāfiskā specifika un 
dzīves kvalitāte Eiropas pilsētās, cenšoties attīstīt plašu pasākumu virkni un iespējas, 
kuru plānošanā jāiesaista pilsoņi, īpaši jaunatne un sievietes, lai padarītu pilsētvidi 
humānāku (transporta, saimniecisko aktivitāšu, vides, teritorijas labiekārtošanas, 
sociālās politikas, sabiedrības veselības, migrācijas politikas, sociālās integrācijas, 
mājokļu politikas, mazbērnu centru attīstības, vecu cilvēku aprūpes un drošības ziņā), kā 
arī veicināt dažādu paaudžu solidaritāti;uzskata, ka šādas stratēģijas izstrādāšanā 
sistemātiski jāņem vērā dzimuma aspekts;

3. aicina dalībvalstis, vietējās un reģionālās varas iestādes, kā arī uzņēmumus, sociālos 
partnerus un nevalstiskās organizācijas īpašu uzmanību pievērst infrastruktūrām, kā arī 
inovatīvām politikām, lai novērstu mazaizsargātu iedzīvotāju grupu, tostarp 
maznodrošināto sieviešu, vecāka gadagājuma sieviešu, kā arī sieviešu — imigrantu un 
etnisko minoritāšu sociālo atstumtību pilsētu aglomerātos;

4. aicina Komisiju attiecībā uz iespēju vienlīdzību un sociālajiem aspektiem nesenās un 
turpmākās paplašināšanās kontekstā, izskatīt šādus jautājumus, kuri attiecas uz 
jaunajiem pilsētu uzdevumiem, kuri neatliekami jārisina: iespēju radīšana jaunatnei un 
maznodrošinātajiem ielu bērniem pilsētvidē, atbalsts pilsoniskas sabiedrības veidošanai 
(izmantojot, piemēram, dzīves vietai tuvus forumus), atbalsts pilsoņu līdzdalībai valsts 
pārvaldē, īpaši izmantojot digitālās demokrātijas praksi;

5. prasa pilsētu zonu vietējām pašvaldībām izstrādāt sistēmu, kas ļautu apspriesties ar 
sievietēm par viņu specifiskajām vajadzībām un prioritātēm un šādi iegūto informāciju 
ņemt vērā savos rīcības plānos, lai veicinātu dzimumu vienlīdzību, kā arī sabiedrības 
dzīves organizēšanā;

6. prasa pilsētu zonu vietējām pašvaldībām ņemt vērā sieviešu vajadzības budžeta 
veidošanas posmā un izstādāt uz dzimuma aspekta iekļaušanu budžetā vērstu 
uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas sistēmu;

7. prasa dalībvalstīm un vietējām pašvaldībām pievērst īpašu uzmanību problēmām, kuras 
rada vardarbība ģimenē, veidojot izpratnes veicināšanas kampaņas par šo jautājumu, 
izstrādājot palīdzības struktūras sievietēm, kuras ir vardarbības ģimenē upuri, kā arī 
raudzīties, lai sievietēm būtu pieejama piemērota psiholoģiskā palīdzība un uzraudzība;

8. prasa pilsētas zonu vietējām pašvaldībām veicināt sieviešu līdzdalību sabiedrības dzīvē;
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9. ņemot vērā, ka drīz beigsies URBAN II programmas (2000.-2006.) īstenošana, aicina 
Komisiju jaunajā plānošanas periodā ņemt vērā sievietēm labvēlīgu politiku, īpaši 
pamatojoties uz jaunajiem datiem, kas izriet no nesenās paplašināšanās, lai nodrošinātu 
efektīvāku saskaņošanu ar citām Kopienas iniciatīvām attiecībā uz pilsētu zonām 
(piemēram, EQUAL vai Kopienas programma saistībā ar sieviešu un vīriešu  
līdztiesību), jaunajā programmā no jauna kā prioritātes iekļaujot pasākumus, kas veicina 
vienādas iespējas un ļauj apvienot ģimenes un profesionālo dzīvi;

10. prasa valsts, vietējām un privātajām iestādēm, kuras atbild par sabiedriskā transporta 
attīstības programmu pārvaldi, veicināt tādu sabiedriskā transporta attīstību, kas ņemtu 
vērā pilsētu iedzīvotāju ātras, elastīgas un drošas pārvietošanās iespējas nodrošināšanu, 
atbilstīgi viņu ikdienas vajadzībām, lai pirmām kārtām no tā iegūtu sievietes, ja uzskata, 
ka bieža pārvietošanās viņām nepieciešama profesionālās un ģimenes dzīves 
apvienošanai;

11. ņemot vērā labas prakses un pieredzes apmaiņu starp Eiropas pilsētām, aicina Eiropas 
Pieredzes apmaiņas veicināšanas programmā URBACT vērst īpašu uzmanību uz jauno 
dalībvalstu pilsētu problēmām, it īpaši ievērojot integrēto pieeju dzimumu līdztiesības 
īstenošanā un veicinot sadarbību ar Eiropas pilsētu zonu sadarbības tīkliem, piemēram, 
ar Eurocities un starptautiskām struktūrām, piemēram, UN-HABITAT programmu;

12. uzskata, ka pilsētu plānošana jāvirza izmainot domāšanu tā, lai varētu atrisināt pilsētu 
čigānu kopienu dzīvokļu un apmešanās problēmas (atstumtība, zemas kvalitātes 
mājokļi, veselības apdraudējums);
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