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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za regionalni razvoj, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. zahteva od lokalnih oblasti kot delodajalcev, da postavijo zgled pri zagotavljanju enakosti 
spolov med zaposlenimi na vseh ravneh in spoštujejo načelo "za enako delo, enako 
plačilo", kot tudi načelo enakopravnosti na področju strokovnega usposabljanja in 
odgovornih delovnih mest na višjih hierarhičnih lestvicah;

2. ocenjuje, da mora strategija za urbana središča upoštevati demografske posebnosti in 
kakovost življenja evropskih mest; v ta namen mora spodbujati široko paleto ukrepov in 
možnosti, pri vzpostavitvi katere naj tesno sodelujejo državljani, še zlasti ženske, da bi na 
ta način ustvarili ljudem bolj prijazna mesta (z vidika transporta, gospodarske dejavnosti, 
okolja, prostorske urejenosti, javnega zdravja, migracijske politike, socialnega 
vključevanja, stanovanjske politike in zagotavljanja varnosti), meni, da priprava strategije 
zahteva sistematično upoštevanje načela enakopravnosti spolov;

3. poziva države članice, lokalne in regionalne oblasti, podjetja, socialne partnerje ter 
nevladne organizacije, da posebno pozornost namenijo ne le vprašanjem s področja 
infrastrukture, temveč tudi inovativnim ukrepom za odpravo socialne izključenosti 
občutljivejših skupin prebivalstva, vključno z manj premožnimi, starejšimi in priseljenci, 
zlasti ženskam, ki sodijo v te kategorije;

4. poziva Komisijo, da na področju enakih možnosti in socialnih vidikov v zvezi z nedavno 
in bodočo širitvijo prouči vprašanja, ki predstavljajo nove urbane izzive, za katere bo 
potrebno kar najhitreje najti ustrezne odgovore, in sicer: oblikovanje možnosti za mlade v 
urbanem okolju in otroke z ulice z omejenimi možnostmi; relativna in absolutna revščina 
in revščina otrok v urbanih okoljih, podpora vzpostavitvi civilne družbe (s forumi za 
sosedsko pomoč na primer), podpora sodelovanju državljanov pri upravljanju javnih 
zadev, zlasti na osnovi izvajanja neposredne demokracije;

5. zahteva od lokalnih oblasti v urbanih območjih, da pričnejo z izvajanjem sistema, po 
katerem bodo svoje mnenje v zvezi s posebnimi potrebami in specifičnimi nalogami lahko 
izrazile tudi ženske, in da na ta način pridobljene informacije upoštevajo pri pripravi 
akcijskih načrtov za enakosti spolov in pri organizaciji vsakodnevnega življenja;

6. zahteva od lokalnih oblasti v urbanih območjih, da pri določitvi proračuna upoštevajo 
potrebe žensk in vzpostavijo sistem spremljanja, kontrole in ocenjevanja vključevanja 
načela enakosti spolov v proračun;

7. zahteva od držav članic in lokalnih oblasti, da posebno pozornost namenijo problematiki 
nasilja v družini in pripravijo posebne akcije za ozaveščanje državljanov o tem vprašanju 
ter vzpostavijo strukture pomoči za ženske-žrtve nasilja v družini, na osnovi katerih bo 
tem ženskam zagotovljena pomoč in ustrezna psihološka obravnava;

8. zahteva od lokalnih oblasti urbanih območjih, da spodbujajo sodelovanje žensk v civilnem 
življenju;
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9. ker se pobuda URBAN II (2000 - 2006) približuje koncu, poziva Komisijo, da predvsem 
glede na nedavno širitev v naslednjem obdobju posebno pozornost nameni interesom 
žensk in si prizadeva za učinkovito usklajevanje z drugimi pobudami Skupnosti na 
področju urbanističnega načrtovanja (kot sta EQUAL ali akcijski program Skupnosti za 
enakost spolov), ki poleg prednostnih nalog iz novih programskih smernic vključujejo tudi 
ukrepe za spodbujanje enakih možnosti in lažjo uskladitev družinskega življenja z 
življenjem na delovnem mestu;

10. zahteva od nacionalnih in lokalnih oblasti ter zasebnih organov, pristojnih za upravljanje s 
programi za spodbujanje razvoja sektorja javnih prevozov v smeri zagotavljanja hitre, 
prožne in varne mobilnosti mestnih prebivalcev ob upoštevanju njihovih vsakodnevnih 
potreb, ukrepov, ki bodo še zlasti koristili ženskam, če upoštevamo njihovo večjo 
potrebno po mobilnosti zaradi usklajevanja njihovega poklicnega in družinskega življenja;

11. poziva Evropsko mrežo za izmenjavo izkušenj (European Network for Exchange of 
Experience - URBACT), da v okviru izmenjave izkušenj in najboljših praks med 
evropskimi mesti posebno pozornost nameni težavam mest v novih državah članicah, 
predvsem integraciji načela enakosti spolov ter spodbujanju sodelovanja z evropskimi 
omrežji mest, npr. Eurocities, in mednarodnimi pobudami, kot je program UN-HABITAT;

12. meni, da mora urbanistično načrtovanje upoštevati smernice posameznih politik, da bi s 
tem uredili vprašanje naselitve in stanovanjsko vprašanje Romov v mestnih okoljih 
(socialna izključenost, slaba kakovost prebivališč, ogroženo zdravje zaradi 
onesnaževanja). 
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