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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je vidik spola bistven za doseganje glavnih ciljev EU2020; ker je treba med celotnim 
potekom evropskega semestra nameniti posebno pozornost integraciji načela enakosti 
spolov ter politikam za doseganje enakosti med ženskami in moškimi;

1. priporoča, da bi specializirani odbori Evropskega parlamenta, vključno z Odborom za 
pravice žensk in enakost spolov (odbor FEMM), imenovali stalnega poročevalca, ki bi 
sodeloval v delovnem postopku, povezanim z evropskim semestrom v Evropskem 
parlamentu, ter o teh postopkih poročal odboru, ki ga je imenoval;

2. poziva pristojnega komisarja oz. komisarje, naj o vidikih spola v letnem pregledu rasti 
vsako leto razpravljajo z odborom FEMM;

3. poziva Svet, naj zagotovi, da bo lahko odbor FEMM po tem, ko bo Komisija predstavila 
smernice o politikah za posamezne države, o vidikih spola v nacionalnih programih 
reform in smernicah o politikah za posamezne države razpravljal s pristojnim 
predsednikom sveta EPSCO;

4. poziva Komisijo, naj za obravnavanje nacionalnih programov reform uporabi skupen 
sklop meril uspešnosti, vključno z razpoložljivostjo cenovno dostopnega otroškega 
varstva, ureditvijo dopusta za nego ter možnostmi za usklajevanje poklicnih in družinskih 
obveznosti; poziva Komisijo in države članice, naj spremljajo delovno udejstvovanje 
žensk glede na število opravljenih ur v tednu in/ali finančno neodvisnost;

5. poziva Komisijo, naj civilno družbo in socialne partnerje spodbudi k pripravi vzporednega 
letnega poročila o napredku držav članic v zvezi z glavnimi cilji ter izvajanjem ukrepov, 
predlaganih v nacionalnih programih reform, ki bi bilo primerljivo z vzporednimi poročili 
na temo izvajanja Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW). 


