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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na štúdiu o údajoch pre hodnotenie procesu európskeho semestra z hľadiska 
rodovej rovnosti v roku 20121

1. žiada Komisiu, aby posúdila vplyv opatrení na fiškálnu konsolidáciu na rodovú rovnosť; 
žiada členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť rodovej rovnosti v programoch 
stability a v konvergenčných programoch, ako aj národných programoch reforiem (NPR), 
okrem iného aj zabezpečením toho, že súčasťou týchto programov bude aj prehľadný opis 
vplyvu plánovaných príjmov a výdavkov na rodovú rovnosť;

2. žiada členské štáty, aby v prípade stratégie EÚ 2020 stanovili rodovo diferencované 
národné ciele; žiada Komisiu, aby údaje triedila podľa pohlavia, aby bolo možné 
monitorovať pokrok v plnení hlavných cieľov stratégie EÚ 2020 a príslušných národných 
cieľov, a aby v prípade potreby vymedzili ďalšie rodové ukazovatele;

3. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že v prípade NPR chýbajú komplexné 
a systematické stratégie, ktoré by podporili rodovú rovnosť v oblasti zamestnanosti, 
sociálneho začlenenia, vzdelávania, výskumu a inovácie; žiada Komisiu, aby členským 
štátom poskytla usmernenia s cieľom napraviť túto situáciu v priebehu budúcich cyklov 
európskeho semestra;

4. víta odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktorých cieľom je zlepšenie zariadení detskej 
starostlivosti, odstránenie prekážok pre druhé zárobkovo činné osoby v domácnosti, 
harmonizácia zákonom stanoveného dôchodkového veku mužov a žien, vytvorenie 
podmienok na zosúladenie pracovného a súkromného života a odstránenie rodových 
rozdielov, ako aj rozdielov v dôchodkoch žien a mužov; vyjadruje znepokojenie 
nad skutočnosťou, že mnohé z týchto odporúčaní boli stanovené už v roku 2012, 
čo poukazuje na nedostatočnú mieru vykonávania zo strany členských štátov;

5. žiada Komisiu, aby sa v nadchádzajúcom ročnom prieskume rastu venovala otázke 
konkrétnych politických usmernení zameraných na zmierňovanie rodových rozdielov, a to 
najmä usmernení týkajúcich sa odstraňovania rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien 
a mužov, zvyšovania účasti žien na pracovnom trhu a boja proti rodovej segregácii na trhu 
práce;

6. žiada Komisiu, aby vypracovala usmernenia týkajúce sa účasti zainteresovaných strán, 
aby podporila financovanie systematickej účasti vnútroštátnych zainteresovaných strán 
na európskom semestri, čo si vyžaduje zahrnutie ich príspevkov do NPR, a aby raz do 
roka usporiadala vypočutie za účasti Parlamentu, sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti s cieľom posúdiť pokrok v plnení cieľov a predložiť návrhy na odporúčania 
pre jednotlivé krajiny.
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