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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wzywa władze lokalne, jako pracodawcę kobiet i mężczyzn, aby dawały przykład, 
gwarantując równość płci pod względem liczby osób zatrudnianych w każdej kategorii, 
zapewniając równą płacę za pracę o równej wartości oraz dbając o równość w zakresie 
szkolenia zawodowego i odpowiedzialnych stanowisk na wyższych szczeblach hierarchii 
zawodowej; 

2. wyraża opinię, że strategia rozwoju obszarów miejskich powinna uwzględnić specyfikę 
demograficzną i jakościową europejskich miast, mając na uwadze szeroki wachlarz 
polityk i środków opracowywanych przy udziale kobiet, w celu tworzenie miast 
przyjaznych ludziom (transport, działalność gospodarcza, środowisko, zagospodarowanie 
przestrzeni, polityka społeczna, zdrowie publiczne, polityka migracyjna, integracja 
społeczna, mieszkalnictwo, bezpieczeństwo), przy czym strategia ta powinna stale 
uwzględniać problematykę płci;

3. wzywa Państwa Członkowskie, władze lokalne i partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi nie tylko na kwestie infrastruktury, lecz również na innowacyjne 
rozwiązania zapobiegające wyłączeniu społecznemu najsłabszych grup, szczególnie 
kobiet o najniższych dochodach, kobiet starszych lub należących do społeczności 
napływowej w dużych miastach;

4. wzywa Komisję do rozważenia, w kontekście równych szans i społecznych aspektów 
związanych z niedawnym i przyszłym rozszerzeniem, następujących problemów jako 
najbardziej palących nowych wyzwań w miastach: stworzenie szans młodzieży miejskiej 
będącej w trudnej sytuacji oraz dla dzieci ulicy; względne i całkowite ubóstwo oraz 
ubóstwo dzieci w środowisku miejskim; popieranie kształtowania się społeczeństwa 
obywatelskiego, na przykład grup sąsiedzkich; popieranie udziału obywateli w 
zarządzaniu, zwłaszcza przy pomocy demokracji cyfrowej;

5. wzywa władze lokalne do wdrożenia systemu konsultowania się z kobietami w sprawach 
ich szczególnych potrzeb i priorytetów oraz uwzględniania tych informacji w planach 
działania na rzecz równości oraz przy organizowaniu życia obywatelskiego;

6. wzywa władze lokalne do uwzględniania potrzeb kobiet podczas przygotowywania 
budżetu oraz stworzenia systemu kontynuacji, monitorowania i oceny „budżetu 
uwzględniającego wymiar płci”; 

7. wzywa Państwa Członkowskie i władze lokalne do zwrócenia szczególnej uwagi na 
problem przemocy w rodzinie, za pomocą promowania kampanii zwiększających wiedzę 
na temat tego problemu i tworzenia struktur pomocy dla kobiet-ofiar przemocy w 
rodzinie, zapewniając im w ten sposób wsparcie psychologiczne i dalszą opiekę;
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8. wzywa władze lokalne do zachęcania kobiet do udziału w życiu obywatelskim;

9. mając na uwadze, że URBAN II (2000 - 2006) dobiega końca, wzywa Komisję, aby w 
następnym okresie programowym wzięła pod uwagę politykę wspierania kobiet, 
szczególnie w związku z niedawnym rozszerzeniem UE, dążyła do skuteczniejszej 
koordynacji z innymi inicjatywami wspólnotowymi w zakresie obszarów miejskich 
(takich jak EQUAL lub wspólnotowy program działań na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn) oraz włączyła do priorytetów zawartych w wytycznych do nowego programu 
kwestii wspierania równouprawnienia i ułatwień sprzyjających godzeniu życia 
rodzinnego z życiem zawodowym;

10. wzywa organy zarządzające programami krajowymi, lokalnymi i prywatnymi, aby 
promowały rozwój transportu publicznego, który uwzględnia zapotrzebowanie 
mieszkańców miast na szybką, bezpieczną i elastyczną komunikację, odpowiadającą ich 
codziennym potrzebom; środki te będą szczególnie pomocne kobietom, ze względu na 
obciążenia związane z przemieszczaniem się w warunkach godzenia pracy zawodowej i 
życia rodzinnego;

11. wzywa europejską sieć wymiany doświadczeń (URBACT), aby w kontekście wymiany 
dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy europejskimi miastami poświęcić szczególną 
uwagę problemom miast w nowych Państwach Członkowskich, uwzględnić różne 
aspekty problematyki płci i wspierać współpracę z europejskimi sieciami miast (np. 
Eurocities) oraz inicjatywami międzynarodowymi takimi jak program ONZ - HABITAT;

12. jest zdania, że urbanistyka powinna być ukierunkowana na zmianę nastawienia, aby 
rozwiązać problemy społeczności romskiej dotyczące mieszkania i osiedlania się, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na pewne zagrożenia dla zdrowia wynikające z 
usytuowania tych osiedli na bardzo zanieczyszczonych terenach;
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