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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre rozpočtovú kontrolu, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. zastáva názor, že plánovanie miest by malo zohľadniť špecifické črty európskych miest z 
demografického a kvalitatívneho hľadiska tým, že zahrnie široké spektrum politík a 
zdrojov za účasti žien s cieľom vytvoriť mestá, ktoré sú priaznivé pre život ich 
obyvateľov, a to z hľadiska dopravy, hospodárskej činnosti, životného prostredia, 
plánovania, sociálnej politiky, verejného zdravia, migračnej politiky, sociálnej integrácie, 
bývania, bezpečnosti, atď., pričom systematicky a vo všetkých oblastiach zohľadní zásadu 
rovnosti pohlaví;

2. vyzýva členské štáty, miestne orgány a sociálnych partnerov, aby venovali mimoriadnu 
pozornosť nielen otázkam infraštruktúry, ale aj inovačným opatreniam na odstránenie 
sociálneho vylúčenia zraniteľnejších skupín obyvateľstva vrátane menej majetných a 
starších ľudí, spoločenstiev prisťahovalcov a predovšetkým žien patriacich do týchto 
kategórií; 

3. vzhľadom na blížiace sa skončenie programu URBAN II (2000 - 2006) vyzýva Komisiu, 
aby najmä v nadväznosti na nedávne rozšírenie venovala v nadchádzajúcom období 
osobitnú pozornosť záujmom žien a usilovala sa o efektívnu koordináciu s ďalšími 
iniciatívami plánovania miest v Spoločenstve (akými sú napríklad EQUAL alebo akčný 
program Spoločenstva pre rovnosť pohlaví) tým, že medzi priority obsiahnuté v 
usmerneniach nového programu zahrnie opatrenia, ktorých cieľom je presadzovať rovnosť 
príležitostí a uľahčiť harmonické zladenie rodinného a pracovného života;

4. vyzýva Európsku sieť výmeny skúseností (program URBACT), aby v kontexte výmeny 
osvedčených postupov a skúseností medzi európskymi mestami venovala osobitnú 
pozornosť problémom miest v nových členských štátoch a aby pritom predovšetkým 
zohľadnila rovnosť pohlaví vo všetkých oblastiach a podporovala spoluprácu s 
európskymi mestskými sieťami, akou je napríklad Eurocities, a medzinárodnými 
iniciatívami, akou je program OSN Habitat.
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