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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į 
rezoliucijos pasiūlymą įtraukti toliau pateikiamus punktus:

1. laikosi nuomonės, kad planuojant miestus reikia atsižvelgti į ypatingą Europos miestų 
kilmę demografiniu ir kokybės aspektu, didelę įvairovę politikos ir kitų sričių, į kurių 
veiklą yra įsitraukusios moterys, siekiant užtikrinti, kad žmonėms tie miestai būtų patogūs 
transporto, ekonominės veiklos, aplinkosaugos, planavimo, socialinės politikos, 
visuomenės sveikatos, migracijos politikos, socialinės integracijos, gyvenimo, saugumo ir 
t. t. požiūriu, ir dedant šias pastangas visais atvejais turi būti sistemingai atsižvelgiama į 
lyčių lygybės aspektą; 

2. ragina valstybes nares, vietos valdžią ir socialinius partnerius ypatingą dėmesį skirti ne 
tik infrastruktūros klausimams, bet ir naujoviškoms priemonėms, skirtoms atkreipti 
dėmesį į pažeidžiamiausių gyventojų grupių, įskaitant mažiau pasiturinčius, pagyvenusius 
ir iš kitur atvykusius gyventojus, ypač jei į šias kategorijas patenka moterų, socialinę 
atskirtį;

3. žinodamas, kad URBAN II programa (2000–2006) artėja į pabaigą, ragina Komisiją 
atsižvelgiant į neseniai įvykusią plėtrą daugiau dėmesio artimiausiu metu skirti moterų 
klausimams ir stengtis sukurti veiksmingą veiklos su kitomis Bendrijos miestų planavimo 
iniciatyvomis (pvz., EQUAL arba Bendrijos lyčių lygybės veiksmų programa) 
koordinavimą mechanizmą, į naujos programos gairių prioritetus įtraukiant priemonių, 
skirtų skatinti vienodas galimybes ir lengvinti darbo ir šeimos gyvenimo derinimą; 

4. ragina Europos keitimosi patirtimi tinklą URBACT keičiantis pažangios praktikos ir 
patirties pavyzdžiais tarp Europos miestų ypatingą dėmesį skirti naujų valstybių narių 
miestų problemoms, ypač visur atsižvelgiant į lyčių aspektą, ir skatinti bendradarbiavimą 
su Europos miestų tinklais, pvz., Eurocities ir tarptautinėmis iniciatyvomis, pavyzdžiui, 
UN-HABITAT programa.
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