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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. arra az álláspontra helyezkedik, hogy a városrendezésnél figyelembe kellene venni az 
európai városok sajátos adottságait demográfiai és minőségi szempontból ide értve a nőket 
érintő politikák és források széles spektrumát annak érdekében, hogy az embereknek 
lakhatóbb városokat biztosítsanak a közlekedés, a gazdasági tevékenység, a 
környezetvédelem, a városrendezés, a szociális politika, a közegészségügy, a migrációs 
politika, a társadalmi beilleszkedés, a lakás, a biztonság stb. szempontjából a nemek 
közötti esélyegyenlőség módszeres középpontba állítása mellett; 

2. felhívja a tagállamokat, a helyhatóságokat és a szociális partnereket hogy ne csak az 
infrastrukturális kérdésekre fordítsanak megkülönböztetett figyelmet, hanem az innovatív 
intézkedésekre is annak érdekében, hogy  orvosolják a népesség a társadalomból 
kirekesztett sérülékenyebb rétegeinek problémáit, ide értve a legszegényebb rétegeket, az 
idős embereket és a migráns közösségeket, különös tekintettel a nőkre valamennyi 
felsorolt kategóriában;

3. mivel az URBAN II (2000-2006) a végéhez közeledik, felhívja a Bizottságot, különösen a 
legutóbbi bővítést követően, hogy kísérje megkülönböztetett figyelemmel a nők érdekeit 
az elkövetkezendő időszakban és törekedjen a hatékony koordinációra más közösségi 
városfejlesztési kezdeményezésekkel (mint például az EQUAL vagy a Nemek közötti 
esélyegyenlőség közösségi cselekvési programja), a programra vonatkozó új 
iránymutatásokban szereplő prioritások között pedig szerepeljenek az esélyegyenlőség 
elősegítését, valamint a családi élet és a munkahely közötti harmonikus kapcsolat 
megkönnyítését szolgáló intézkedések;

4. felhívja az EurópaiTapaszatalatcsere Hálózatot (URBACT) az európai városok közötti 
bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréjével összefüggésben, hogy fordítson 
megkülönböztetett figyelmet az új tagállamokban lévő városok problémáira, különös 
tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőség középpontba állítására és az európai városi 
hálózatokkal, például az Eurocities hálózattal történő együttműködés, valamint a 
nemzetközi kezdeményezések, mint például az ENSZ-HABITAT program támogatására.
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