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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a nemi dimenzió kulcsfontosságú az Európa 2020 stratégia fő célkitűzéseinek 
megvalósításához; mivel külön figyelmet kell szentelni mind a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének, mind a férfiak és nők közötti egyenlőséget célzó politikáknak az 
európai szemeszter teljes folyamatában,

1. javasolja, hogy az Európai Parlament szakbizottságai, ideértve a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottságot (FEMM) is, nevezzenek ki állandó előadót, aki részt venne 
az európai szemeszterhez kapcsolódó európai parlamenti munkafolyamatban és e 
folyamatokról jelentést tenne a kinevező bizottságnak;

2. felkéri az illetékes biztos(oka)t, hogy minden évben vitassák meg a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsággal az éves növekedési jelentés nemi szempontjait; 

3. felszólítja a Tanácsot annak biztosítására, hogy miután a Bizottság benyújtotta az 
országspecifikus politikai iránymutatásokat, a FEMM bizottság megvitathassa a nemzeti 
reformprogramok nemi vonatkozásait és az országspecifikus politikai iránymutatásokat az 
EPSCO Tanács illetékes soros elnökével;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a nemzeti reformprogramok értékelésére használjon közös 
mutatókat, ideértve a megfizethető gyermekgondozási szolgáltatások rendelkezésre 
állását, a gondozási szabadságra biztosított lehetőségeket és a szakmai és családi élet 
összeegyeztetésének lehetőségeit; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék 
nyomon a nők munkaerő-piaci részvételét az általuk hetente ledolgozott órák száma 
és/vagy pénzügyi függetlenségük alapján;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy kérje fel a civil társadalmat és a szociális partnereket, hogy 
járuljanak hozzá egy éves árnyékjelentés elkészítéséhez a tagállamok által a nemzeti 
reformprogramokban kitűzött fő célok és javasolt intézkedések végrehajtása 
előrehaladását illetően, hasonlóan a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezmény (CEDAW) végrehajtásáról szóló árnyékjelentésekhez.


