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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид проучването относно данните за оценка на процеса на европейския 
семестър от гледна точка на равенството между половете1, 

1. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на мерките за фискална 
консолидация върху равенството между половете; призовава държавите членки да 
отделят специално внимание на равенството между половете в рамките на 
програмите за стабилност и за конвергенция и националните програми за реформи, 
наред с другото като следят за включването в тези програми на прозрачни описания 
на въздействието на планираните приходи и разходи върху равенството между 
половете;

2. призовава държавите членки да определят разбити по пол национални цели в 
рамките на стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията да предостави 
разбивка на данните по пол, така че напредъкът по отношение на водещите цели на 
стратегията „Европа 2020“ и съответните национални цели да може да се проследи, 
и да определи допълнителни конкретни показатели за двата пола, ако това е 
необходимо; 

3. изразява загриженост по отношение на факта, че националните програми за 
реформи не съдържат всеобхватни и систематични стратегии за постигането на 
напредък по отношение на равенството между половете в областта на заетостта, 
социалното приобщаване, образованието, научните изследвания и иновациите; 
призовава Комисията да предостави насоки на държавите членки за коригиране на 
това в бъдещите цикли на европейския семестър;

4. посреща със задоволство специфичните за отделните страни препоръки за 
подобряване на детските заведения, премахване на пречките пред членовете на 
домакинството с по-ниски доходи, хармонизиране на установената от закона 
пенсионна възраст за мъжете и жените, адаптиране към потребностите, свързани със 
съвместяването на професионалния и личния живот, и премахване на 
неравнопоставеността на половете, включително по отношение на пенсиите; 
изразява загриженост във връзка с факта, че много от тези препоръки вече са били 
отправени през 2012 г., което показва липса на прилагане в държавите членки;

5. призовава Комисията да повдигне в своя предстоящ годишен обзор на растежа 
въпроса за формулиране на специални насоки относно намаляването на 
неравенството между половете, включително и най-вече насоки за премахване на 
разликата в заплащането на жените и мъжете и на разликата между половете по 
отношение на пенсиите, за увеличаване на участието на жените на пазара на труда и 
за борба срещу половата сегрегация в рамките на пазара на труда;

                                               
1 Тематичен отдел, Европейски парламент.
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6. призовава Комисията да разработи насоки за участие на заинтересованите страни, 
да подкрепя финансирането за систематичното участие от страна на националните 
заинтересовани страни в европейския семестър, като изисква добавянето на 
приложения с приноса на заинтересованите страни към националните програми за 
реформи, както и да провежда ежегодно изслушване, съвместно с Парламента и с 
участието на социалните партньори и гражданското общество, с цел извършване на 
оценка на целите и отправяне на предложения за специфичните за отделните страни 
препоръки.


