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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τα στοιχεία για την αξιολόγηση της διαδικασίας του  
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από την άποψη της ισότητας των φύλων 20121,

1. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των μέτρων δημοσιονομικής 
εξυγίανσης για την ισότητα των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην ισότητα των φύλων στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης και 
στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας ότι θα  
περιλαμβάνονται σε αυτά τα προγράμματα διαφανείς περιγραφές των επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων εσόδων και των δαπανών στα δύο φύλα·

2. καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν εθνικούς στόχους ξεχωριστούς ανά φύλο στη 
στρατηγική ΕΕ 2020· καλεί την Επιτροπή να ταξινομήσει τα δεδομένα ανά φύλο, έτσι 
ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος σχετικά με τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ 2020 
και τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους και να καθοριστούν επιπλέον ειδικοί δείκτες ανά 
φύλο όπου είναι απαραίτητο·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα ΕΠΜ δεν διαθέτουν ολοκληρωμένη και 
συστηματική στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων στους τομείς της 
απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη για να 
αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση στα μελλοντικά ευρωπαϊκά εξάμηνα·

4. χαιρετίζει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τη βελτίωση των υποδομών παιδικής 
μέριμνας, την άρση των φορολογικών αντικινήτρων για το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της 
οικογένειας, την εναρμόνιση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και 
γυναίκες, την διευθέτηση των αναγκών για τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής, και την εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στις συντάξεις·  εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές από τις συστάσεις αυτές είχαν ήδη θεσπισθεί 
το 2012, υποδεικνύοντας μια έλλειψη εφαρμογής στα κράτη μέλη·

5. καλεί την Επιτροπή, στην επικείμενη Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, να θέσει το 
ζήτημα των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής για τη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις διαφορές στις αμοιβές και τις συντάξεις μεταξύ των δύο φύλων, την 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση του 
διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας·

6. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάληψη δέσμευσης 
εκ μέρους των διαφόρων φορέων, την υποστήριξη της χρηματοδότησης για τη 
συστηματική συμμετοχή των εθνικών φορέων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, απαιτώντας την 
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ενσωμάτωση της συμβολής τους στα ΕΠΜ, και την διεξαγωγή μιας ετήσιας ακρόασης, 
από κοινού με το Κοινοβούλιο, και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών, για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τους στόχους και την 
υποβολή προτάσεων για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.


