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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

A. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőség az Unió alapvető értékeinek egyike, és az 

Unió előmozdítja annak érvényesülését; 

B. mivel az Európai Parlament ismételten kérte, hogy biztosítsanak erre elegendő 

finanszírozást, és hogy a lehető legnagyobb mértékben helyezzék előtérbe a „Jogok, 

egyenlőség és polgárság” program Daphné programmal kapcsolatos egyedi célkitűzését 

a nők és a lányok erőszakkal szembeni védelme érdekében; 

C. mivel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetése 

tervezetének egyik fő célkitűzése a gazdasági kohézió és a – különösen a fiatalokat 

érintő – munkahelyteremtés támogatását szolgáló stratégiai befektetések és a 

fenntartható növekedés finanszírozása; mivel e tekintetben fontos annak is fokozott 

figyelmet szentelni, hogy a nők ki tudják aknázni a gazdaság valamennyi ágazatában 

számukra rejlő lehetőségeket, ideértve a digitális gazdaságot, az információs és 

kommunikációs technológiai ágazatot (ikt), valamint a tudomány, a technológia, a 

mérnöki tudományok és a matematika (az ún. „STEM”) területét; mivel ezeken a 

területeken – különös figyelmet fordítva a nemek közötti egyenlőségre – fontos a nemek 

közötti jelentős szakadék és az ikt-ágazatban és a STEM területén tapasztalható 

készséghiány kezelése;  

D. mivel a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés kulcsfontosságú a nők gazdasági 

függetlensége és társadalmi szerepvállalásának növelése szempontjából, miközben a 

közszolgáltatások továbbra is fontos ágazatot jelentenek a nők foglalkoztatása 

tekintetében; 

1. megerősíti azt a kérését, hogy a költségvetési eljárás során érvényesítsék a nemek 

közötti egyenlőség szempontját, és hogy a költségvetési előirányzatokat használják a 

nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdításának hatékony eszközeként; emlékeztet 

arra, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 

olyan módszertan, amelyet valamennyi uniós költségvetési sorra alkalmazni kell, és 

nemcsak azokra a programokra, amelyekben a nemi dimenzióra kifejtett hatások a 

legjelentősebbnek látszanak; 

2. javasolja költségvetési terv kidolgozását a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének 

az uniós intézményekben történő végrehajtására; emlékeztet arra, hogy a nemek közötti 

esélyegyenlőség érvényesítése jogi kötelezettség, amely közvetlenül a Szerződésekből 

ered; 

3. hangsúlyozza, hogy az előző programtervezési időszak előirányzatainak megfelelően 

növelni kell a Daphne egyedi célkitűzés forrásait, valamint hogy a következő többéves 

pénzügyi keretre való felkészülés keretében külön költségvetési sort kell létrehozni e 

célkitűzésre; mivel a nemek közötti egyenlőség céljait túl gyakran alárendelik más 

politikai céloknak, amelyek azonos költségvetési sorba tartoznak; 
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4. hangsúlyozza, hogy finanszírozni kell a leginkább veszélyeztetett nők és lányok külön 

támogatását; különösen a fogyatékossággal élő nők, a menekültek és az 

embercsempészet és bántalmazás áldozatai esetében; 

5. kéri, hogy az előirányzatokat fordítsák a nők vállalkozói kedvének ösztönzésére, 

továbbá hogy a COSME-hoz, a Horizont 2020-hoz és az Európai Szociális Alaphoz 

hasonló uniós programok és alapok révén biztosítsák és ösztönözzék azt, hogy a nők 

hozzáférjenek a hitelekhez és a tőkefinanszírozáshoz; 

6. üdvözli az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés finanszírozásának folytatását; arra 

hív fel, hogy biztosítsák a lányok és a fiatal nők egyenlő arányú részvételét a 

kezdeményezés hatálya alá tartozó intézkedésekben, és szenteljenek megkülönböztetett 

figyelmet a – többek között a digitális gazdaságban, valamint az ikt- és a STEM-

ágazatokban – számukra biztosítandó minőségi képzési és foglalkoztatási 

lehetőségeknek; 

7. tudomásul veszi, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) 

javasolt költségvetési előirányzatai szerény mértékben növekedtek; hangsúlyozza, hogy 

a femicídium és a nőkkel szembeni erőszak létrehozandó európai megfigyelőközpontját 

az EIGE-n belül kell kialakítani annak érdekében, hogy annak szakértelmét és 

rendelkezésre álló erőforrásait hatékonyan és szinergikus módon ki lehessen használni; 

felszólít arra, hogy növeljék az intézet költségvetését és létszámtervét annak érdekében, 

hogy az meg tudjon felelni ezen új feladatoknak; 

8. sajnálja, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap nem tartalmaz nemi dimenziót, és 

hangsúlyozza, hogy a sikeres megújulás folyamata nem lehetséges a válságok nőkre 

nehezedő hatásainak kezelése nélkül. 
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