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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za regionalni razvoj, da kot 
pristojni odbor v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da mora urbanizem upoštevati posebno naravo evropskih mest v demografskem in 
kakovostnem smislu ter pri tem zajeti široko področje politik in virov, ki vključujejo 
ženske, z namenom ustvarjanja ljudem prijaznih mest z vidika prometa, gospodarske 
dejavnosti, okolja, načrtovanja, socialne politike, javnega zdravja, migracijske politike, 
vključevanja v družbo, stanovanj, varnosti itd. ob sistematični integraciji načela enakosti 
spolov;

2. poziva države članice, lokalne oblasti in socialne partnerje, da posebno pozornost 
namenijo ne le vprašanjem s področja infrastrukture, temveč tudi inovativnim ukrepom za 
odpravo socialne izključenosti občutljivejših skupin prebivalstva, vključno z manj 
premožnimi, starejšimi in priseljenci, zlasti ženskam, ki sodijo v te kategorije;

3. ker se pobuda URBAN II (2000 - 2006) približuje koncu, poziva Komisijo, da predvsem 
glede na nedavno širitev v naslednjem obdobju posebno pozornost nameni interesom 
žensk in si prizadeva za učinkovito usklajevanje z drugimi pobudami Skupnosti na 
področju urbanističnega načrtovanja (kot sta EQUAL ali akcijski program Skupnosti za 
enakost spolov), ki poleg prednostnih nalog iz novih programskih smernic vključujejo tudi 
ukrepe za spodbujanje enakih možnosti in lažjo uskladitev družinskega življenja z 
življenjem na delovnem mestu;

4. poziva Evropsko mrežo za izmenjavo izkušenj (European Network for Exchange of 
Experience - URBACT), da v okviru izmenjave izkušenj in najboljših praks med 
evropskimi mesti posebno pozornost nameni težavam mest v novih državah članicah, 
predvsem integraciji načela enakosti spolov ter spodbujanju sodelovanja z evropskimi 
omrežji mest, npr. Eurocities, in mednarodnimi pobudami, kot je program UN-HABITAT.
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