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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

– tekintettel az európai szemeszter folyamatának a nemek közötti egyenlőség 
perspektívájából történő 2012. évi értékeléséhez szükséges adatokat elemző tanulmányra1,

1. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje a költségvetési konszolidációs intézkedéseknek a 
nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatását; felszólítja a tagállamokat, hogy a stabilitási 
és konvergenciaprogramokban, illetve a nemzeti reformprogramokban (NRP) fordítsanak 
külön figyelmet a nemek közötti egyenlőségre, többek között annak biztosítása révén, 
hogy ezek a programok tartalmazzák a tervezett bevételek és kiadások nemekre gyakorolt 
hatásainak átlátható leírását;

2. felkéri a tagállamokat, hogy az Európa 2020 stratégiához határozzanak meg nemekre 
lebontott nemzeti célkitűzéseket; felhívja a Bizottságot, hogy nemek szerint bontsa le az 
adatokat az Európa 2020 stratégia kiemelt célkitűzései és az azoknak megfelelő nemzeti 
célkitűzések alakulásának nyomon követhetősége érdekében, továbbá szükség esetén 
határozzon meg további nemekhez kapcsolódó mutatókat;

3. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a nemzeti reformprogramokból hiányoznak a 
foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, az oktatás, a kutatás és az innováció területére 
vonatkozó, a nemek közötti egyenlőség előmozdítására irányuló átfogó és rendszeres 
stratégiák; felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson iránymutatást a tagállamoknak ahhoz, 
hogy ezt orvosolják az európai szemeszter jövőbeli ciklusai során;

4. üdvözli a gyermekgondozási létesítmények javítására, a második keresők foglalkoztatását 
hátráltató tényezők megszüntetésére, a férfiak és nők törvényes nyugdíjkorhatárának 
összehangolására, a szakmai és a magánélet összeegyeztetésével kapcsolatos szükségletek 
kielégítésére, valamint a nemek közötti és a nyugdíjszakadékok megszüntetésére irányuló 
országspecifikus ajánlásokat; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ezen ajánlások közül sokat 
már 2012-ben megállapítottak, ami azt jelzi, hogy ezeket a tagállamokban elmulasztották 
végrehajtani;

5. felkéri a Bizottságot, hogy a következő éves növekedési jelentésében vesse fel a nemek 
közötti különbségek csökkentésével kapcsolatos konkrét politikai iránymutatások 
kérdését, különös tekintettel a nemek közötti bérszakadék és nyugdíjszakadék 
felszámolására, a nők munkaerő-piaci részvételének növelésére, illetve a munkaerőpiacon 
tapasztalható nemi szegregáció leküzdésére vonatkozó iránymutatásokra;

6. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki az érdekelt felek bevonására vonatkozó 
iránymutatásokat, támogassa a tagállami érdekelt feleknek az európai szemeszterbe 
történő – az érdekelt feleknek a nemzeti reformprogramokhoz való hozzájárulásait 
megkövetelő – rendszeres bevonásának finanszírozását, és tartson a Parlamenttel együtt 

                                               
1 Európai Parlament, Tematikus Főosztály.
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éves meghallgatást a szociális partnerek és a civil társadalom részvételével, amely során 
felmérik a célkitűzések tekintetében elért haladást, és országspecifikus ajánlásokra 
irányuló javaslatokat terjesztenek elő;


