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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. Wyraża opinię, że strategia rozwoju obszarów miejskich powinna uwzględnić specyfikę 
demograficzną i jakościową europejskich miast, mając na uwadze szeroki wachlarz 
polityk i środków opracowywanych przy udziale kobiet, w celu tworzenie miast 
przyjaznych ludziom (transport, działalność gospodarcza, środowisko, zagospodarowanie 
przestrzeni, polityka społeczna, zdrowie publiczne, polityka migracyjna, integracja 
społeczna, mieszkalnictwo, bezpieczeństwo), przy czym strategia ta powinna stale 
uwzględniać problematykę płci;

2. Wzywa Państwa Członkowskie, władze lokalne i partnerów społecznych do zwrócenia 
szczególnej uwagi nie tylko na kwestie infrastruktury, lecz również na innowacyjne 
rozwiązania zapobiegające wyłączeniu społecznemu najsłabszych grup, szczególnie 
kobiet o najniższych dochodach, kobiet starszych lub należących do społeczności 
napływowej w dużych miastach;

3. Mając na uwadze, że URBAN II (2000 - 2006) dobiega końca, wzywa Komisję aby w
następnym okresie programowym wzięła pod uwagę politykę wspierania kobiet, 
szczególnie w związku z niedawnym rozszerzeniem UE, dążyła do skuteczniejszej 
koordynacji z innymi inicjatywami wspσlnotowymi w zakresie obszarσw miejskich 
(takich jak EQUAL lub wspolnotowy program działań na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn) oraz włączyła do priorytetów zawartych w wytycznych do nowego programu 
kwestii wspierania równouprawnienia i ułatwień sprzyjających godzeniu życia rodzinnego 
z życiem zawodowym;

4. Wzywa europejską sieć wymiany doświadczeń (URBACT), aby w kontekście wymiany 
dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy europejskimi miastami poświęcić szczególną 
uwagę problemom miast w nowych Państwach Członkowskich, uwzględnić różne aspekty 
problematyki płci i wspierać współpracę z europejskimi sieciami miast (np. Eurocities) 
oraz inicjatywami międzynarodowymi takimi jak program ONZ - HABITAT.
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