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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Gospodarczej
i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że wymiar płci ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia głównych 
celów strategii UE 2020; mając na uwadze, że w całym procesie europejskiego okresu 
oceny należy zwrócić szczególną uwagę zarówno na uwzględnianie aspektu płci, jak i na 
strategie polityczne dotyczące równouprawnienia płci,  

1. zaleca, aby specjalistyczne komisje Parlamentu Europejskiego, w tym Komisja Praw 
Kobiet i Równouprawnienia, powołały stałego sprawozdawcę, który będzie uczestniczył
w działaniach związanych z europejskim okresem oceny w Parlamencie Europejskim
i przekazywał komisji, przez którą zostanie wyznaczony, informacje dotyczące tych 
działań;

2. zwraca się do odpowiedzialnego komisarza/odpowiedzialnych komisarzy, aby aspekty 
rocznej wizji wzrostu gospodarczego związane z płcią były co roku omawiane z Komisją 
Praw Kobiet i Równouprawnienia;

3. wzywa Radę, aby zapewniła komisji FEMM możliwość omówienia aspektu płci 
zawartego w krajowych programach reform i wytycznych politycznych dla 
poszczególnych państw z odpowiedzialnym urzędującym przewodniczącym Rady ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów po przedstawieniu 
wytycznych politycznych dla poszczególnych państw przez Komisję;

4. wzywa Komisję, aby do oceny krajowych programów reform stosowała wspólne wartości 
odniesienia, łącznie z dostępnością przystępnych cenowo struktur opieki nad dziećmi, 
warunkami korzystania z urlopu opiekuńczego i możliwością łączenia obowiązków 
rodzinnych z zawodowymi; wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania 
udziału kobiet w rynku pracy według kryterium liczby godzin przepracowanych
w tygodniu i/lub niezależności finansowej;

5. wzywa Komisję, aby zaapelowała do społeczeństwa obywatelskiego i partnerów 
społecznych o sporządzanie corocznych sprawozdań alternatywnych dotyczących 
postępów państw członkowskich w zakresie głównych celów i wdrażania działań 
zaproponowanych w krajowych programach reform, porównywalnych ze sprawozdaniami 
alternatywnymi sporządzanymi odnośnie do wdrażania Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet.  


