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IEROSINĀJUMI

Sieviešu lietu un dzimumu līdztiesības komiteja aicina Reģionālās attīstības komiteju kā 
atbildīgo komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  uzskata, ka, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pēc iespējas draudzīgu pilsētu attīstību attiecībā 
uz transportu, saimniecisko darbību, vidi, plānošanu, sociālo politiku, veselības 
aizsardzību, migrācijas politiku, sociālo integrāciju, mājokļiem, drošību utt., pilsētu 
plānošanā jāņem vērā Eiropas pilsētu īpašais demogrāfiskais un kvalitatīvais raksturs, 
ievērojot daudzās politikas jomas un resursus, kuros iesaistītas sievietes, kā arī visur 
ņemot vērā sistemātisku integrēto pieeju dzimumu līdztiesības īstenošanai; 

2.   aicina dalībvalstis, vietējās varas iestādes un sociālos partnerus īpašu uzmanību vērst ne 
tikai uz infrastruktūras jautājumiem, bet arī uz novatoriskiem pasākumiem, lai novērstu 
mazaizsargātu iedzīvotāju grupu, tostarp maznodrošināto, vecāka gadagājuma cilvēku, kā 
arī migrantu kopienu sociālo atstumtību, it īpaši, ja šīs kategorijas attiecas uz sievietēm;

3.   ņemot vērā, ka drīz beigsies URBAN II programmas (2000-2006) īstenošana, aicina 
Komisiju jo sevišķi nākamās ES paplašināšanās kontekstā turpmākajā laika posmā vērst 
īpašu uzmanību uz sieviešu interesēm un censties tās efektīvi saskaņot ar citām Kopienas 
pilsētu plānošanas iniciatīvām (piemēram, EQUAL vai Kopienas programma saistībā ar 
dzimumu līdztiesību), jaunajā programmā kā prioritātes iekļaujot pasākumus, kas veicina 
vienādas iespējas un palīdz harmoniski apvienot ģimenes un profesionālo dzīvi; 

4.  ņemot vērā labas prakses un pieredzes apmaiņu starp Eiropas pilsētām, aicina Eiropas 
Pieredzes apmaiņas veicināšanas programmā URBACT vērst īpašu uzmanību uz jauno 
dalībvalstu pilsētu problēmām, it īpaši ievērojot integrēto pieeju dzimumu līdztiesības 
īstenošanā un veicinot sadarbību ar Eiropas pilsētu programmām, piemēram, ar Eurocities
un starptautiskām iniciatīvām, piemēram, UN-HABITAT programmu.
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