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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre rozpočtovú kontrolu, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. iada miestne orgány ako zamestnávateľov žien a mužov, aby boli príkladom v zaručení 
rovnosti pohlaví u zamestnancov na každom stupni tým, že budú rešpektovať princíp  
rovnakej mzdy za rovnakú prácu, a že zabezpečia rovnosť v oblasti odborného 
vzdelávania a na vedúcich miestach na vyšších priečkach hierarchie;

2. zastáva názor, že stratégia týkajúca sa mestských centier by mala zohľadniť špecifické 
črty európskych miest z demografického hľadiska a z hľadiska kvality života tým, že 
podporí široké spektrum opatrení a možností na plánovaní ktorých sa musia zúčastniť 
občania, najmä mladí ľudia a ženy s cieľom vytvoriť mestá, ktoré sú priaznivé pre život 
ich obyvateľov ( z hľadiska dopravy, hospodárskej činnosti, životného prostredia, 
územného plánovania, sociálnej politiky, verejného zdravia, migračnej politiky, sociálnej 
integrácie, politiky bývania, väčšieho počtu zariadení pre deti, zdravotných stredísk pre 
starších ľudí a bezpečnosti), a podporiť solidaritu generácií; domnieva sa, že pri vytváraní 
tejto stratégie treba systematicky zohľadňovať otázku rodového hľadiska;

3. vyzýva členské štáty, miestne a regionálne orgány, a tiež podniky, sociálnych partnerov a 
mimovládne organizácie, aby venovali mimoriadnu pozornosť nielen otázkam 
infraštruktúry, ale aj inovačným opatreniam na odstránenie sociálneho vylúčenia, ktoré sa 
týka najzraniteľnejších sociálnych skupín, najmä žien s nízkymi príjmami, starších žien, 
migrujúcich žien a príslušníčok etnických menšín vo veľkomestách;

4. vyzýva Komisiu, aby vo vzťahu k rovnakým príležitostiam a sociálnym aspektom v 
súvislosti s nedávnym a nadchádzajúcim rozšírením zvážila tieto otázky ako 
najnaliehavejšie nové úlohy týkajúce sa miest: vytváranie príležitostí pre znevýhodnenú 
mládež a deti ulice; relatívna a absolútna chudoba a detská chudoba v mestskom 
prostredí, podpora vznikajúcej občianskej spoločnosti ( napríklad prostredníctvom 
susedských fór), podpora účasti občanov na verejnej správe, predovšetkým 
prostredníctvom digitálnej demokracie;

5. vyzýva miestne orgány, aby zaviedli systém konzultácií so ženami o ich osobitných 
potrebách a prioritách a zohľadnili tieto informácie v ich plánoch činnosti týkajúcich sa 
rovnosti a v rámci organizácie občianskeho života;

6. vyzýva miestne orgány, aby pri príprave svojich rozpočtov zohľadňovali potreby žien a 
aby zaviedli systém sledovania, monitorovania a vyhodnocovania „rozpočtov týkajúcich 
sa otázok pohlaví“;

7. vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby venovali mimoriadnu pozornosť problému 
domáceho násilia prostredníctvom podpory kampaní na zvýšenie informovanosti o tejto 
téme a vytvorenia podporných štruktúr pre ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, 
pričom zabezpečia ich psychologickú podporu a následné kroky;
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8. vyzýva miestne orgány, aby podporili účasť žien na občianskom živote;

9. vzhľadom na blížiace sa skončenie programu URBAN II (2000 - 2006) vyzýva Komisiu, 
aby najmä v nadväznosti na nedávne rozšírenie venovala v nadchádzajúcom období 
osobitnú pozornosť záujmom žien a usilovala sa o efektívnu koordináciu s ďalšími 
iniciatívami plánovania miest v Spoločenstve (akými sú napríklad EQUAL alebo akčný 
program Spoločenstva pre rovnosť pohlaví) tým, že medzi priority obsiahnuté v 
usmerneniach nového programu zahrnie opatrenia, ktorých cieľom je presadzovať rovnosť 
príležitostí a uľahčiť harmonické zladenie rodinného a pracovného života;

10. vyzýva štátne, miestne a súkromné programové riadiace orgány, aby podporovali rozvoj 
verejnej dopravy, ktorý zohľadní potrebu obyvateľov miest týkajúcu sa rýchlej, bezpečnej 
a pružnej mobility v súlade s ich každodennými požiadavkami; tieto opatrenia pomôžu 
predovšetkým ženám vzhľadom na množstvo cestovania v dôsledku zosúlaďovania 
pracovného a rodinného života;

11. vyzýva Európsku sieť výmeny skúseností (program URBACT), aby v kontexte výmeny 
osvedčených postupov a skúseností medzi európskymi mestami venovala osobitnú 
pozornosť problémom miest v nových členských štátoch a aby pritom predovšetkým 
zohľadnila rovnosť pohlaví vo všetkých oblastiach a podporovala spoluprácu s 
európskymi mestskými sieťami, akou je napríklad Eurocities, a medzinárodnými 
iniciatívami, akou je program OSN Habitat;

12. domnieva sa, že plánovanie mestskej dimenzie má byť zamerané na zmenu mentalít s 
cieľom vyriešiť problémy s bývaním a s táborením mestských komunít (vylúčenie, 
nekvalitné bývanie, zdravotné riziká pre obyvateľstvo) rómskeho obyvateľstva.
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