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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de studie uit 2012 over gegevens voor de evaluatie van het proces van het Europees 
semester vanuit een gendergelijkheidsperspectief1,

1. verzoekt de Commissie de impact van begrotingsconsolidatiemaatregelen op 
gendergelijkheid te beoordelen; verzoekt de lidstaten bijzondere aandacht te besteden aan 
gendergelijkheid in stabiliteits- en convergentieprogramma's en nationale 
hervormingsprogramma's (NHP's), onder meer door ervoor te zorgen dat in deze 
programma's transparante omschrijvingen van de gendereffecten van de geplande 
inkomsten en uitgaven worden opgenomen;

2. verzoekt de lidstaten naar gender uitgesplitste nationale doelstellingen voor de Europa 
2020-strategie vast te stellen; verzoekt de Commissie om gegevens naar gender uit te 
splitsen, zodat de vorderingen ten aanzien van de belangrijkste Europa 2020-
doelstellingen en de bijbehorende nationale doelstellingen kunnen worden gevolgd, en om 
zo nodig aanvullende genderspecifieke indicatoren vast te stellen;

3. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat in de NHP's geen omvattende en 
systematische strategieën zijn opgenomen ter bevordering van gendergelijkheid op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale inclusie, onderwijs, onderzoek en innovatie; 
verzoekt de Commissie de lidstaten richtsnoeren te verstrekken om dit probleem op te 
lossen in toekomstige cycli van het Europees semester;

4. is ingenomen met de landenspecifieke aanbevelingen om opvangfaciliteiten voor kinderen 
te verbeteren, belemmeringen voor tweede verdieners weg te nemen, de wettelijke 
pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen te harmoniseren, tegemoet te komen aan 
behoeften om werk en privéleven te combineren, en gender- en pensioenkloven te dichten; 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat veel aanbevelingen reeds in 2012 werden 
neergelegd, hetgeen wijst op een ontoereikende tenuitvoerlegging ervan in de lidstaten;

5. verzoekt de Commissie om in haar volgende jaarlijkse groeianalyse specifieke 
beleidsrichtsnoeren inzake het beperken van genderongelijkheden aan de orde te stellen, 
waaronder in het bijzonder richtsnoeren inzake het dichten van de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen, alsmede inzake het vergroten van de deelname van vrouwen 
aan de arbeidsmarkt en inzake het bestrijden van gendersegregatie op de arbeidsmarkt;

6. verzoekt de Commissie om richtsnoeren voor de betrokkenheid van belanghebbenden te 
ontwikkelen, om financiering van systematische nationale betrokkenheid van 
belanghebbenden bij het Europees semester te ondersteunen waarbij inbreng van 
belanghebbenden als bijlage bij het NHP moet wordt gevoegd, en om een jaarlijkse 
hoorzitting te houden met het Parlement en met inschakeling van sociale partners en het 

                                               
1 Beleidsondersteunende afdeling, Europees Parlement.
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maatschappelijk middenveld, teneinde de vooruitgang ten aanzien van de doelstellingen te 
beoordelen en voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen in te dienen;


