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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając badanie danych dotyczących oceny procesu europejskiego semestru z 
perspektywy równouprawnienia płci w 2012 r.1,

1. wzywa Komisję do oceny wpływu, jaki na równouprawnienie płci wywierają działania na 
rzecz konsolidacji budżetowej; wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej 
uwagi na równouprawnienie płci w programach stabilności i konwergencji oraz 
krajowych programach reform (KPR) między innymi przez zagwarantowanie włączenia 
do wspomnianych programów przejrzystych opisów skutków, jakie w kwestii płci 
pociągają za sobą planowane dochody i wydatki;

2. wzywa państwa członkowskie, by na potrzeby strategii „Europa 2020” sformułowały 
krajowe cele uszeregowane według kryterium płci;wzywa Komisję do segregowania 
danych według kryterium płci, by umożliwić monitorowanie postępu strategii „Europa 
2020” w zakresie głównych celów i odpowiadających im celów krajowych, a także do 
określenia – tam gdzie jest to niezbędne – dodatkowych wskaźników dotyczących płci;

3. wyraża zaniepokojenie faktem, że KPR nie zawierają wszechstronnych i systematycznych 
strategii na rzecz szerzenia równouprawnienia płci w dziedzinie zatrudnienia, włączenia 
społecznego, edukacji, badań naukowych i innowacji; wzywa Komisję, by wskazała 
państwom członkowskim kierunek, w jakim powinny zmierzać, by temu zaradzić w 
ramach przyszłych cykli europejskiego semestru;

4. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia dla poszczególnych krajów mające na celu 
poprawienie stanu placówek opieki nad dziećmi, usunięcie regulacji podatkowych 
zniechęcających do uzyskiwania drugiego źródła dochodu, zharmonizowanie ustawowego 
wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet, uwzględnienie potrzeb godzenia pracy 
zawodowej z życiem prywatnym i wyeliminowanie różnić w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn oraz różnic w wysokości świadczeń emerytalnych dla kobiet i mężczyzn; 
wyraża zaniepokojenie faktem, że wiele z tych zaleceń zostało już opracowanych w 
2012 r., wskazując na brak ich wdrożenia w państwach członkowskich;

5. wzywa Komisję, by w zbliżającej się rocznej analizie wzrostu gospodarczego podniosła 
kwestię określonych wytycznych polityki gospodarczej dotyczących zmniejszania różnic 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn, obejmujących w szczególności wytyczne związane z 
przeciwdziałaniem zróżnicowanemu wynagrodzeniu ze względu na płeć i różnicom w 
wysokości świadczeń emerytalnych dla kobiet i mężczyzn, zwiększaniem udziału kobiet 
w rynku pracy oraz zwalczaniem segregacji płciowej na rynku pracy;

6. wzywa Komisję do opracowania wytycznych dotyczących zaangażowania 
zainteresowanych stron, do wsparcia finansowania systematycznego zaangażowania 
krajowych zainteresowanych stron w europejski semestr, co wymaga załączenia 

                                               
1 Departament Tematyczny, Parlament Europejski.
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informacji zainteresowanych stron do krajowego programu reform, oraz do odbycia 
dorocznego posiedzenia wspólnie z Parlamentem i przy udziale partnerów społecznych 
oraz społeczeństwa obywatelskiego w celu oceny postępów w realizacji celów i 
przedstawienia propozycji zaleceń dla poszczególnych krajów.


