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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere studiul privind datele pentru evaluarea procesului pentru semestrul 
european din punctul de vedere al perspectivei privind egalitatea de gen 20121,

1. îndeamnă Comisia să evalueze impactul măsurilor de consolidare fiscală asupra egalității 
de gen; solicită statelor membre să acorde o atenție deosebită egalității de gen în cadrul 
programelor de stabilitate și convergență și al programelor naționale de reformă, printre 
altele asigurând includerea în aceste programe a unor descrieri transparente ale efectelor 
pe care veniturile și cheltuielile planificate le au asupra problematicii de gen;

2. solicită statelor membre să stabilească în cadrul strategiei UE 2020 obiective naționale 
defalcate pe sexe; solicită Comisiei să prezinte date defalcate pe sexe pentru a putea 
monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele principale și obiectivele 
naționale corespunzătoare și pentru a defini indicatori suplimentari specifici pe sexe, 
atunci când este necesar;

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că programele naționale de reformă nu dispun 
de strategii cuprinzătoare și sistematice în domeniul ocupării forței de muncă, incluziunii 
sociale, educației, cercetării și inovării; solicită Comisiei să ofere statelor membre 
orientări pentru a remedia acest aspect în cadrul viitoarelor cicluri ale semestrului 
european;

4. salută recomandările specifice fiecărei țări de a îmbunătăți structurile de îngrijire a 
copiilor, de a elimina stimulentele cu efect de descurajare pentru a doua persoană care 
contribuie la venitul familiei, de a armoniza vârsta legală de pensionare pentru bărbați și 
femei, de a armoniza nevoia de a combina munca cu viața privată și de a elimina 
discrepanțele pe criterii de gen și cele legate de pensii; își exprimă îngrijorarea legată de 
faptul că multe dintre aceste recomandări au fost deja prezentate în 2012, ceea ce indică 
faptul că ele nu au fost puse în aplicare în statele membre;

5. solicită Comisiei ca, în cadrul viitoarei analize anuale a creșterii pe care o va realiza, să 
ridice problema orientărilor politice specifice privind reducerea inegalităților de gen, 
printre care, în special, orientări privind eliminarea discrepanțelor de salarizare și de 
pensionare pe criterii de gen, privind creșterea participării femeilor la piața muncii și 
combaterea segregării de gen pe piața muncii;

6. solicită Comisiei să dezvolte orientări privind angajarea părților interesate, să sprijine 
finanțarea pentru angajarea sistematică a părților interesate de la nivel național în 
semestrul european, ceea ce presupune introducerea datelor furnizate de părțile interesate 
în programele naționale de reformă și să organizeze o audiere anuală, împreună cu 
Parlamentul și cu implicarea partenerilor sociali și a societății civile, să evalueze progresul 
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în ceea ce privește atingerea obiectivelor și să prezinte propuneri pentru recomandările 
specifice fiecărei țări.


