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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže rodový rozmer má zásadný význam pre dosiahnutie hlavných cieľov stratégie EÚ 
2020; keďže uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti i politikám zameraným na rovnosť 
medzi ženami a mužmi je potrebné venovať osobitnú pozornosť v rámci celého procesu 
európskeho semestra,

1. odporúča, aby špecializované výbory Európskeho parlamentu vrátane Výboru pre práva 
žien a rodovú rovnosť (FEMM) vymenovali stáleho spravodajcu, ktorý by sa zúčastňoval 
na pracovnom procese spojenom s európskym semestrom v rámci Európskeho parlamentu 
a ktorý by výboru, ktorý ho vymenoval, predkladal správy o tomto procese;

2. vyzýva zodpovedného komisára (zodpovedných komisárov), aby každoročne diskutoval(-
i) o rodových aspektoch ročného prieskumu rastu s Výborom pre práva žien a rodovú 
rovnosť;

3. vyzýva Radu, aby zabezpečila pre Výbor FEMM možnosť rokovať o rodových hľadiskách 
národných programov reforiem a politických usmernení pre jednotlivé krajiny so 
zodpovedným úradujúcim predsedom Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie 
a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) potom, ako Komisia predloží politické usmernenia 
pre jednotlivé krajiny; 

4. vyzýva Komisiu, aby pri hodnotení národných programov reforiem používala spoločný 
súbor referenčných kritérií vrátane dostupnosti cenovo prijateľnej starostlivosti o deti, 
spôsobu riešenia opatrovateľskej dovolenky a možnosti kombinovať pracovné a rodinné 
povinnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sledovali účasť žien na trhu práce 
prostredníctvom počtu odpracovaných hodín za týždeň a/alebo finančnej nezávislosti;

5. vyzýva Komisiu, aby požiadala občiansku spoločnosť a sociálnych partnerov o účasť pri 
vypracovávaní výročnej tieňovej správy o pokroku členských štátov v súvislosti so 
základnými cieľmi a realizáciou opatrení navrhovaných v rámci národných programov 
reforiem, ktorá by bola porovnateľná s tieňovými správami vypracovanými v súvislosti 
s uplatňovaním Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).


