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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van oordeel dat de strategie voor de stedelijke centra rekening moet houden met de 
demografische en kwalitatieve eigenschappen van de Europese steden en een ruime 
waaier moet omvatten van maatregelen en instrumenten, welke mede door vrouwen zullen 
worden uitgewerkt, om de steden een menselijk gelaat te geven (vervoer, economische 
activiteiten, milieu, ruimtelijke ordening, sociaal beleid, volksgezondheid, 
migrantenbeleid, sociale integratie, huisvestingsbeleid, veiligheid) en dat bij het 
uitstippelen van deze strategie de genderdimensie systematisch een rol moet spelen;

2. vraagt de lidstaten, de plaatselijke autoriteiten en de sociale partners extra aandacht te 
besteden aan de infrastructuur maar ook aan vernieuwende maatregelen welke sociale 
uitsluiting moeten voorkomen die de meest kwetsbare bevolkingsgroepen treft, met name 
vrouwen met een laag inkomen, oudere vrouwen en migrantenvrouwen in de grootsteden;

3. vraagt de Commissie, overwegende dat URBAN II (2000-2006) naar zijn einde loopt, in 
de nieuwe programmaperiode aandacht te besteden aan maatregelen ten behoeve van 
vrouwen, met name in het licht van de nieuwe realiteit na de recente uitbreiding en met 
het oog op een efficiëntere coördinatie met de andere communautaire initiatieven die ook 
betrekking hebben op de stedelijke gebieden (zoals EQUAL of het actieprogramma in 
verband met de communautaire strategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen), 
en om opnieuw bij de prioriteiten van de richtsnoeren van het nieuwe programma 
maatregelen op te nemen die gelijke kansen bevorderen en het voor de werknemers 
gemakkelijker maken werk en gezin te combineren;

4. vraagt het Europees URBACT-netwerk voor het uitwisselen van ervaringen in het kader 
van de uitwisseling van beste praktijken en ervaringen tussen de Europese steden, extra 
aandacht te besteden aan de problemen van de steden in de nieuw toegetreden landen, de 
genderdimensie op te nemen in alle beleidsmaatregelen en de samenwerking te 
bevorderen met Europese netwerken van stedelijke gebieden, zoals bijvoorbeeld 
Eurocities, alsook met internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld het UN-HABITAT-
programma van de Verenigde Naties.
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