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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker Evropska unija med drugim temelji na enakosti med moškimi in ženskami in ker 
člen 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da je spodbujanje te enakosti eno od 
temeljnih načel Unije;

B. ker je Evropski parlament že večkrat pozval k zadostnemu financiranju programa za 
pravice, enakost in državljanstvo in k čim večjemu poudarku na posebnem cilju Daphne 
v sklopu tega programa; ker je pozval tudi k nadaljevanju vseh ukrepov za boj proti 
nasilju nad ženskami in k neodvisnemu proračunu za Daphne v programu za pravice in 
vrednote v večletnem finančnem okviru 2021–2027;

C. ker je v predlogu splošnega proračuna Evropske unije za leto 2020 predvidena nadaljnja 
podpora za strateške naložbe in trajnostno rast, da bi izboljšali gospodarsko kohezijo in 
ustvarjanje delovnih mest, zlasti za mlade; ker se je v zvezi s tem pomembno 
osredotočiti tudi na izboljšanje potenciala žensk v vseh sektorjih gospodarstva, vključno 
z digitalnim gospodarstvom, informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami ter 
naravoslovjem, tehnologijo, inženirstvom in matematiko;

1. znova zahteva, da se v proračunskem postopku spodbuja enakost med moškimi in 
ženskami z vključevanjem načela enakosti spolov in pripravo proračuna ob upoštevanju 
vidika spola, kjer je to le mogoče, tudi v pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem 
okviru, in da se proračunske odhodke uporabi kot učinkovito orodje za spodbujanje 
enakosti med ženskami in moškimi;

2. znova zahteva povečanje sredstev za posebni cilj Daphne v sklopu programa za pravice, 
enakost in državljanstvo ter poziva, da se to povečanje ohrani tudi v programu za 
pravice in vrednote; poziva, da se v okviru učinkovitega izvajanja Konvencije Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima 
zagotovi financiranje ukrepov za boj proti nasilju nad ženskami in trgovini z njimi;

3. poudarja, da je treba v programu, ki bo v naslednjem večletnem finančnem okviru 
nadomestil program za pravice, enakost in državljanstvo, nadaljevati ukrepe za 
preprečevanje vseh oblik nasilja nad ženskami, otroki in mladimi ter boj proti njim, pri 
čemer je treba programu Daphne dodeliti ločen proračun in posebno pozornost posvetiti 
boju proti trgovini z ljudmi;

4. poziva, da se s proračunskimi sredstvi podpre podjetništvo žensk in njihova ekonomska 
neodvisnost ter da se omogoči in spodbuja njihov dostop do posojil in lastniškega 
financiranja v programih in skladih Unije, kot so COSME, Obzorje 2020 in Evropski 
socialni sklad;

5. pozdravlja nadaljnje financiranje pobude za zaposlovanje mladih; poziva, naj se 
zagotovi enakopravno sodelovanje deklet in mladih žensk pri ukrepih, ki jih zajema 
pobuda, ter naj se posebna pozornost nameni kakovostnim ponudbam za usposabljanje 
in zaposlovanje, vključno s sektorji digitaliziranega gospodarstva, informacijske in 
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komunikacijske tehnologije ter naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike;

6. znova opozarja na pomembno vlogo Evropskega inštituta za enakost spolov in poziva, 
da se njegov proračun, kadrovski načrt in neodvisnost ohranijo.


