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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  zastává názor, že plánování výstavby měst by mělo brát v úvahu specifickou povahu 
evropských měst, která z hlediska demografického a kvalitativního zahrnuje široké 
spektrum politik a zdrojů týkajících se žen, aby zajistilo, že život ve městech bude 
příjemný pokud jde o dopravu, hospodářskou činnost, životní prostředí, plánování, 
sociální politiku, zdravotnictví, migrační politiku, sociální zapojení, bydlení, bezpečnost 
atd., a to vždy se soustavným přihlédnutím k potřebám obou pohlaví; 

2.   vyzývá členské státy, místní orgány a společenské partnery, aby věnovaly zvláštní 
pozornost nejenom otázkám infrastruktury, nýbrž též inovačním opatřením k nápravě 
sociálního vylučování zranitelnějších částí obyvatelstva včetně méně zámožných, starších 
a migrujících komunit a zejména žen spadajících do těchto kategorií;

3.   jelikož se blíží konec plánu URBAN II (2000–2006), vyzývá Komisi, aby zejména po 
nedávném rozšíření věnovala v následujícím období obzvláštní pozornost zájmům žen a 
hledala účinnou koordinaci s jinými podněty Společenství týkajícími se městského 
plánování (jako jsou EQUAL nebo Akční program Společenství pro rovnost pohlaví) při 
začlenění hlavních opatření na podporu rovných příležitostí a usnadnění harmonického 
spojení rodinného života a života na pracovišti do nového programu; 

4.  vyzývá Evropskou síť na výměnu zkušeností (URBACT), aby v rámci výměny správných 
postupů a zkušeností mezi evropskými městy věnovala obzvláštní pozornost problémům 
měst v nových členských státech a aby při tom vždy věnovala obzvláštní pozornost 
hlavním zájmům obou pohlaví a podporovala spolupráci mezi Evropskými městskými 
sítěmi, například Eurocities, a mezinárodním podnětům, jako je program UN-HABITAT.
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