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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 az Európai Unió többek között a nők és férfiak közötti egyenlőség értékén alapul, 
és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke úgy rendelkezik, hogy ezen 
egyenlőség előmozdítása az Európai Unió egyik alapelve;

B. mivel az Európai Parlament több alkalommal is kérte, hogy biztosítsanak megfelelő 
finanszírozást a „Jogok, egyenlőség és polgárság” (REC) program számára, valamint 
kíséreljék meg a lehető legnagyobb mértékben előtérbe helyezni e program Daphné 
programmal kapcsolatos egyedi célkitűzését; mivel az Európai Parlament a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelemre irányuló valamennyi intézkedés fenntartását kérte, 
a Daphné program számára független költségvetési előirányzattal a Jogok és értékek 
programban, a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (TPK) 
részeként;

C. mivel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
tervezete továbbra is törekszik arra, hogy a gazdasági kohézió javítása, valamint a – 
különösen a fiatalok számára történő – munkahelyteremtés érdekében támogassa a 
stratégiai beruházásokat és a fenntartható fejlődést; mivel e tekintetben fontos annak is 
fokozott figyelmet szentelni, hogy a nők ki tudják aknázni a gazdaság valamennyi 
ágazatában rejlő lehetőségeket, ideértve a digitális gazdaságot, az információs és 
kommunikációs technológiai ágazatot (IKT), valamint a tudomány, a technológia, a 
mérnöki tudományok és a matematika (STEM) területét;

1. újólag megerősíti a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítására irányuló kérelmét, a 
nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése, valamint – adott esetben a 
költségvetési eljárás keretében – a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés révén, többek között a következő többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó tárgyalások véglegesítése során; valamint azon kérelmét, hogy a költségvetési 
előirányzatokat a nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdításának hatékony 
eszközeként használják fel;

2. újólag megerősíti azon kérelmét, hogy a Daphné programmal kapcsolatos egyedi 
célkitűzésre vonatkozó forrásokat növeljék a jelenlegi REC programon belül, valamint 
hogy ezt a növelést a Jogok és értékek programban is tartsák fenn; felszólít annak 
biztosítására, hogy álljon rendelkezésre finanszírozás a nőkkel szembeni erőszak, valamint 
az emberkereskedelem elleni küzdelmet célzó fellépésekhez az Európa Tanács nőkkel 
szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló 
Egyezményének hatékony végrehajtása keretében;

3. hangsúlyozza annak a szükségességét, hogy folytatni kell a nők, a gyermekek és a fiatalok 
elleni erőszak minden formájának megelőzésére és az ellenük való küzdelemre irányuló 
valamennyi fellépést a REC-t a következő többéves pénzügyi keretben felváltó 
programban, a Daphné program számára független költségvetési előirányzattal, valamint 
az emberkereskedelem elleni küzdelemre irányuló különös figyelemmel;

4. költségvetési előirányzatokat kér annak érdekében, hogy támogassa a nők vállalkozói 
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tevékenységét és gazdasági függetlenségét, valamint biztosítsa és ösztönözze a nők 
kölcsönökhöz és tőkefinanszírozáshoz való, olyan uniós programokon és alapokon 
keresztüli hozzáférését, mint amilyen például a COSME, a „Horizont 2020” 
keretprogram, vagy az Európai Szociális Alap;

5. üdvözli az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés finanszírozásának folytatását; felszólít 
arra, hogy biztosítsák a lányok és a fiatal nők egyenlő 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;

6. emlékeztet a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének fontos szerepére, és felszólít 
az intézet költségvetésének, személyzeti létszámtervének és függetlenségének 
fenntartására.


