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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos Sąjunga yra grindžiama, be kita ko, vyrų ir moterų lygybės vertybe ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 straipsnyje nurodoma, kad tokios lygybės 
skatinimas yra pagrindinis Sąjungos principas;

B. kadangi Europos Parlamentas ne kartą ragino skirti pakankamą finansavimą Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programai ir užtikrinti, kad kuo daugiau dėmesio būtų skiriama jos 
konkrečiam programos „Daphne“ tikslui; kadangi Europos Parlamentas ragino ir toliau 
vykdyti visus šiuos kovos su smurtu prieš moteris veiksmus ir 2021–2027 m. 
daugiametėje finansinėje programoje (DFP) pagal Teisių ir vertybių programą taip pat 
skirti atskiras biudžeto lėšas programai „Daphne“;

C. kadangi pasiūlymu dėl Europos Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto projekto siekiama 
toliau remti strategines investicijas ir tvarų augimą, kad būtų padidinta ekonominė 
sanglauda ir kuriamos darbo vietos, visų pirma jaunimui; kadangi šiuo atžvilgiu taip pat 
svarbu daug dėmesio skirti moterų galimybių visuose ekonomikos sektoriuose, įskaitant 
skaitmeninės ekonomikos, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir gamtos mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos sektorius, didinimui;

1. pakartoja savo prašymą skatinti moterų ir vyrų lygybę, remiant lyčių aspekto integravimą 
bei biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai įmanoma, per biudžeto procedūrą, 
be kita ko, baigiant derybas dėl kitos DFP, taip pat naudoti biudžeto išlaidas kaip 
veiksmingą priemonę moterų ir vyrų lygybei skatinti;

2. pakartoja savo prašymą padidinti išteklius, skirtus konkrečiam programos „Daphne“ 
tikslui dabartinėje Teisių, lygybės ir pilietiškumo programoje, ir išlaikyti tokias pačias 
padidintas lėšas Teisių ir vertybių programoje; ragina užtikrinti, kad būtų skirtas 
finansavimas veiksmams, kuriais siekiama kovoti su smurtu prieš moteris ir neteisėta 
prekyba veiksmingai įgyvendinant Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris 
ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;

3. pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti visus veiksmus, kuriais dėmesys skiriamas visų formų 
smurto prieš moteris, vaikus ir jaunimą prevencijai ir kovai su juo, įgyvendinant 
programą, kuri kitu DFP laikotarpiu pakeis Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą, 
skiriant atskirus biudžeto asignavimus programai „Daphne“ ir ypatingą dėmesį teikiant 
kovai su prekyba žmonėmis;

4. ragina skirti biudžeto asignavimų siekiant remti moterų verslumą ir moterų ekonominę 
nepriklausomybę ir užtikrinti bei skatinti moterų galimybes gauti paskolas ir nuosavo 
kapitalo finansavimą pagal Sąjungos programas ir fondus, pvz., COSME, „Horizontas 
2020“ bei Europos socialinį fondą;

5. palankiai vertina tai, kad toliau finansuojama Jaunimo užimtumo iniciatyva; ragina 
užtikrinti vienodas mergaičių ir jaunų moterų dalyvavimo galimybes įgyvendinant 
priemones, kurias apima minėta iniciatyva, ir ypatingą dėmesį teikti joms skirtiems 
kokybiškiems mokymo ir užimtumo pasiūlymams, be kita ko, skaitmeninės ekonomikos, 
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IRT ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sektoriuose;

6. primena svarbų Europos lyčių lygybės instituto vaidmenį ir ragina užtikrinti, kad instituto 
biudžetas, personalo planas ir nepriklausomumas išliktų to paties lygio.


