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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na studii zkoumající údaje pro hodnocení procesu evropského semestru 
z hlediska rovnosti žen a mužů v roce 20121,

1. vyzývá Komisi, aby posoudila dopad opatření fiskální konsolidace na rovnost žen a mužů;  
vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost rovnosti žen a mužů v programech 
stability, konvergenčních programech a národních programech reforem (NPR), mimo jiné 
tím, že zajistí, že součástí těchto programů budou srozumitelné popisy dopadů 
plánovaných příjmů a výdajů na jednotlivá pohlaví;

2. vyzývá členské státy, aby pro strategii EU 2020 stanovily národní cíle diferencované 
podle pohlaví; vyzývá Komisi, aby rozčlenila údaje podle pohlaví tak, aby bylo možné 
sledovat pokrok v plnění hlavních cílů strategie EU 2020 a odpovídajících národních cílů 
a aby v případě potřeby definovala dodatečné ukazatele rozdělené podle pohlaví; 

3. vyjadřuje znepokojení nad tím, že v NPR chybí srozumitelné a systematické strategie k 
prosazování rovnosti žen a mužů v oblastech zaměstnanosti, sociálního začlenění, 
vzdělání, výzkumu a inovací; vyzývá Komisi, aby poskytla členským státům návod, jak to 
napravit v rámci budoucích cyklů evropských semestrů;

4. vítá doporučení pro jednotlivé země (CSR), jejichž cílem je zlepšit zařízení pro péči o 
děti, odstranit překážky pro druhou výdělečně činnou osobu, harmonizovat zákonem 
stanovený věk odchodu do důchodu pro muže a ženy, usnadnit sladění pracovního a 
soukromého života a odstranit rozdíly v důchodech mezi muži a ženami; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že mnohá z těchto doporučení byla učiněna již v roce 2012, což 
ukazuje na jejich nedostatečné naplňování ze strany členských států; 

5. vyzývá Komisi, aby ve své nadcházející roční analýze růstu otevřela otázku specifických 
hlavních směrů politik zaměřených na snižování nerovnosti žen a mužů, mimo jiné 
zejména hlavních směrů pro snížení rozdílů v odměňování a ve výši důchodů žen a mužů, 
zvyšování podílu žen na trhu práce a boje proti segregaci na základě pohlaví na trhu práce;  

6. vyzývá Komisi, aby vytvořila pokyny pro zapojení zainteresovaných subjektů, aby 
podpořila financování pro systematické zapojování zainteresovaných subjektů na národní 
úrovni do evropského semestru, což vyžaduje zahrnutí údajů od těchto subjektů do NPR, a 
aby uspořádala společně s Parlamentem výroční slyšení za účasti sociálních partnerů 
a zástupců občanské společnosti, jehož účelem bude zhodnotit pokrok v plnění cílů 
a předložit návrhy na doporučení pro jednotlivé země;
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