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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2012 m. Europos semestro proceso įvertinimo lyčių lygybės požiūriu 
duomenų tyrimą1,

1. ragina Komisiją įvertinti fiskalinio konsolidavimo priemonių poveikį lyčių lygybei; ragina 
valstybes nares skirti ypatingą dėmesį lyčių lygybei stabilumo ir konvergencijos 
programose ir nacionalinėse reformų programose, inter alia, šiose programose užtikrinant 
skaidrų planuojamų pajamų ir išlaidų poveikio lyčių aspekto atžvilgiu aprašymą;

2. ragina valstybes nares nustatyti pagal lytis suskirstytus strategijos „Europa 2020“ 
nacionalinius tikslus; ragina Komisiją suskirstyti duomenis pagal lytis, kad galima būtų 
galima stebėti strategijos „Europa 2020“ pagrindinių tikslų ir atitinkamų nacionalinių 
tikslų įgyvendinimo pažangą ir prireikus nustatyti papildomus su konkrečia lytimi 
susijusius rodiklius;

3. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad nacionalinėse reformų programose trūksta visapusiškų ir 
sistemingų strategijų siekiant didinti lyčių lygybę užimtumo, socialinės įtraukties, 
švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse; ragina Komisiją teikti valstybėms narėms 
gaires siekiant pataisyti šią padėtį būsimuose Europos semestro cikluose;

4. palankiai vertina konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas siekiant gerinti vaikų priežiūros 
įstaigų paslaugas, panaikinti paskatas antrajam šeimoje uždirbančiam asmeniui nedirbti, 
suvienodinti vyrų ir moterų nustatytą pensinį amžių, sudaryti sąlygas derinti darbą ir 
asmeninį gyvenimą bei panaikinti lyčių nelygybę ir pensijų skirtumus; išreiškia 
susirūpinimą dėl to, kad daugelis šių rekomendacijų jau buvo pateiktos 2012 m., tačiau 
nėra pakankamai įgyvendinamos valstybėse narėse;

5. ragina Komisiją būsimoje metinėje augimo apžvalgoje iškelti specialių politikos gairių dėl 
lyčių nelygybės mažinimo klausimą, įskaitant visų pirma vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumo panaikinimo, moterų dalyvavimo darbo rinkoje didinimo 
ir darbo rinkos susiskaidymo pagal lytį šalinimo gaires;

6. ragina Komisiją parengti suinteresuotųjų šalių įtraukimo gaires, remti sistemingo 
nacionalinių šalių dalyvavimo Europos semestre finansavimą, kuriam būtinas 
suinteresuotųjų šalių indėlis į nacionalinę reformų programą, rengti metinį klausymą 
drauge su Parlamentu ir įtraukiant socialinius partnerius bei pilietinę visuomenę, vertinti 
tikslų įgyvendinimo pažangą ir teikti konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų pasiūlymus.

                                               
1 Teminis skyrius, Europos Parlamentas.


