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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 je proračunski postopek za leto 2021 prvi v novem večletnem finančnem okviru 
2021–2027 in se zato ponuja priložnost, da se upoštevanje vidika spola bolje vključi v 
vse njegove faze;

1. znova odločno zahteva povečanje sredstev za boj proti nasilju na podlagi spola, zlasti 
zaradi porasta nasilja nad ženskami med pandemijo covida-19, zahteva pa tudi 
izčrpnejše financiranje pomembnih organizacij v sklopu Daphne v programu za 
državljanstvo, enakost, pravice in vrednote;

2. poudarja, da je treba povečati sredstva Evropskega socialnega sklada+, saj je kriza 
zaradi koronavirusa nesorazmerno prizadela ženske, zlasti tiste s prekarno zaposlitvijo, 
pogodbami za skrajšan delovni čas in delavke v sektorjih, ki so bili najbolj na udaru, kot 
so zdravstvo, maloprodaja in socialno skrbstvo;

3. poziva Komisijo in države članice, naj obravnavajo premajhno zastopanost žensk v 
sektorju IKT in naj sredstva namenijo izpopolnjevanju njihovih digitalnih veščin, da bi 
se tako zmanjšala digitalna vrzel med spoloma;

4. poziva k povečanju sredstev za sklop za kulturo, ustvarjalnost in vključujočo družbo, da 
bi vidike spola bolje vključili v vse te programe, pa tudi podprli in spodbudili študije in 
raziskave o enakosti spolov v Uniji;

5. poziva Komisijo in države članice, naj programu EU za zdravje dodelijo dodatna 
sredstva za spolno in reproduktivno zdravje in pravice;

6. poziva Komisijo in Svet, naj poskrbita, da bodo dodatna sredstva prejele organizacije za 
pravice žensk, zlasti tiste, ki se zavzemajo za spolno in reproduktivno zdravje in pravice 
ter pravice oseb LGBTI+;

7. potrjuje, kako pomembna je vloga Evropskega inštituta za enakost spolov, in poziva k 
povečanju njegovega proračuna, da bo lahko izboljšal zaposlovanje in raziskovalne 
zmogljivosti.


