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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že hledisko rovnosti pohlaví má zásadní význam pro dosažení 
základních cílů strategie EU 2020; vzhledem k tomu, že zohledňování hlediska rovnosti 
pohlaví a politikám zaměřeným na rovnost mezi ženami a muži je třeba věnovat v celém 
procesu evropského semestru zvláštní pozornost,

1. doporučuje, aby specializovaný výbor Evropského parlamentu, např. Výbor pro práva žen 
a rovnost pohlaví (FEMM), jmenoval stálého zpravodaje, který by se účastnil pracovního 
procesu spojeného s evropským semestrem v Evropském parlamentu a který by výboru, 
který jej jmenoval, předkládal o tomto procesu zprávy;

2. vybízí odpovědné komisaře, aby každoročně diskutovali o aspektech rovnosti pohlaví 
v roční analýze růstu s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví;

3. vyzývá Radu, aby zajistila, aby mohl výbor FEMM diskutovat o aspektech rovnosti 
pohlaví národních programů reforem a pokynů upravených pro jednotlivé země, až tyto 
pokyny předloží Komise, s odpovědným úřadujícím předsedou Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO);

4. vyzývá Komisi, aby při hodnocení národních programů reforem používala společný 
soubor referenčních hodnot, k nimž bude patřit nabídka cenově dostupné péče o děti, 
způsob úpravy dovolené za účelem péče a možnost kombinovat pracovní a rodinné 
povinnosti; žádá Komisi a členské státy, aby sledovaly účast žen na trhu práce podle počtu 
týdně odpracovaných hodin nebo finanční nezávislosti;

5. vyzývá Komisi, aby požádala občanskou společnost a sociální partnery, aby se podíleli na 
výroční stínové zprávě o pokroku členských států v souvislosti se základními cíli 
a prováděním opatření navrhovaných v národních programech reforem, která by byla 
srovnatelná se stínovými zprávami vypracovanými v souvislosti s Úmluvou o odstranění 
všech forem diskriminace žen (CEDAW). 


