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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât dimensiunea de gen este esențială pentru atingerea principalelor obiective UE 
2020; întrucât o atenție deosebită trebuie acordată, de-a lungul întregului semestru 
european, atât integrării principiului egalității între femei și bărbați, cât și politicilor al 
căror obiectiv este egalitatea între femei și bărbați,

1. recomandă numirea de către comisiile specializate ale Parlamentului European, inclusiv 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM), a unui raportor permanent 
care să participe la activitățile referitoare la semestrul european în cadrul Parlamentului 
European și să raporteze cu privire la aceste activități comisiei responsabile;

2. invită comisarul (comisarii) responsabil(i) la o discuție anuală cu Comisia pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen privind aspectele referitoare la gen din analiza anuală 
a creșterii;

3. solicită Consiliului să garanteze că FEMM poate discuta aspectele referitoare la egalitatea 
de gen din cadrul programelor naționale de reformă (PNR) și orientările politice pentru 
fiecare țară cu președintele în exercițiu responsabil al EPSCO, după prezentarea acestor 
orientări de către Comisie;

4. solicită Comisiei să utilizeze un set comun de referințe pentru evaluarea programelor 
naționale de reformă, inclusiv disponibilitatea unor sisteme accesibile de îngrijire a 
copilului, aranjamente pentru concediul de îngrijire și posibilitatea de îmbinare a vieții 
profesionale cu cea de familie; solicită Comisiei și statelor membre să monitorizeze 
participarea femeilor pe piața muncii prin numărul de ore lucrate pe săptămână și/sau 
independența financiară; 

5. invită Comisia să solicite societății civile și partenerilor sociali să contribuie la un raport 
paralel anual referitor la progresul statelor membre în ceea ce privește obiectivele 
principale și punerea în aplicare a măsurilor propuse în PNR, asemănător cu rapoartele 
paralele referitoare la punerea în aplicare a Convenției privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare împotriva femeilor. 


