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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

– der henviser til undersøgelsen af oplysninger, der anvendes til evaluering af processen 
med det europæiske semester ud fra et ligestillingssynspunkt fra 20121

1. opfordrer Kommissionen til at vurdere konsekvenserne af de finanspolitiske 
konsolideringstiltag for ligestillingen; opfordrer medlemsstaterne til at være særlig 
opmærksomme på ligestilling i forbindelse med stabilitets- og konvergensprogrammerne 
og de nationale reformprogrammer bl.a. ved at sikre, at programmerne omfatter en 
gennemskuelig beskrivelse af ligestillingskonsekvenserne af de planlægte indtægter og 
udgifter;

2. opfordrer medlemsstaterne til at opstille kønsopdelte mål for Europa 2020-strategien; 
opfordrer Kommissionen til at opdele oplysningerne efter køn, så der kan føres tilsyn med 
fremskridtene i virkeliggørelsen af Europa 2020-hovedmålsætningerne og de tilsvarende 
nationale målsætninger, og til om nødvendigt at fastsætte yderligere kønsspecifikke 
indikatorer;

3. giver udtryk for bekymring over, at de nationale reformprogrammer ikke omfatter 
sammenhængende og systematiske strategier for fremme af ligestillingen i forbindelse 
med beskæftigelse, social integration, uddannelse, forskning og innovation; opfordrer 
Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for medlemsstaterne, så der kan rettes op på 
dette i forbindelse med kommende europæiske semestre;

4. glæder sig over de landespecifikke henstillinger om at forbedre 
børnepasningsfaciliteterne, fjerne forskelsbehandlingen af dobbeltindkomster, 
harmonisere den lovpligtige pensionsalder for mænd og kvinder, tage hensyn til 
nødvendigheden af at kombinere arbejds- og privatliv og fjerne kønsbetingede forskelle 
og pensionsforskelle; giver udtryk for bekymring over, at mange at disse henstillinger 
allerede var udstedt i 2012, hvilket er udtryk for manglende gennemførelse i 
medlemsstaterne;

5. opfordrer Kommissionen til i sin kommende årlige vækstundersøgelse at behandle 
spørgsmålet om specifikke retningslinjer for nedbringelse af uligheden mellem kønnene, 
herunder navnlig retningslinjer om indførelse af ligeløn og lige pension, om forøgelse af 
kvindernes erhvervsfrekvens og om kønsopsplitningen på arbejdsmarkedet;

6. opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer om inddragelse af interesserede 
parter, til at arbejde for økonomisk støtte til systematisk inddragelse af de nationale 
interesserede parter i det europæiske semester med krav om medtagelse af bidrag fra dem 
i de nationale reformprogrammer og til sammen med Parlamentet og med deltagelse af 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet at holde et årligt møde for at vurdere 
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fremskridtene i virkeliggørelsen af målene og fremsætte forslag til landespecifikke 
henstillinger.


