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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju študije o podatkih za vrednotenje procesa evropskega semestra z vidika 
enakosti spolov 20121,

1. poziva Komisijo, naj oceni vpliv ukrepov fiskalne konsolidacije na enakost spolov; poziva 
države članice, naj bodo zlasti pozorne na enakost spolov pri izvajanju programov za 
stabilnost in konvergenco ter nacionalnih programov reform, pri čemer naj med drugim 
zagotovijo, da bodo v te programe vključeni pregledni opisi učinkov, ki jih imajo 
predvideni dohodki in odhodki na razlikovanje po spolih;

2. poziva države članice, naj si za strategijo Evropa 2020 zastavijo po spolu ločene 
nacionalne cilje; poziva Komisijo, naj razčleni podatke glede na spol, da bo mogoče 
spremljati napredek krovnih ciljev in ustreznih nacionalnih ciljev ter določiti morebitne 
dodatne pokazatelje po spolu;

3. izraža zaskrbljenost nad odsotnostjo celostne in sistematične strategije v nacionalnih 
programih reform za spodbujanje enakosti med spoloma na področju zaposlovanja, 
socialne vključenosti, izobraževanja, raziskav in inovacij; poziva Komisijo, naj državam 
članicam zagotovi smernice da bi to težavo odpravile v prihodnjih evropskih semestrih;

4. pozdravlja priporočila za posamezne države, ki izboljšujejo otroško varstvo, odpravljajo 
ovire za prejemnike drugega dohodka, usklajujejo zakonsko določeno starost za 
upokojitev za moške in ženske, upoštevajo potrebo po združevanju poslovnega in 
zasebnega življenja ter zmanjšujejo razlike med moškimi in ženskami ter razlike v 
pokojninah; izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da so bila mnoga od teh priporočil 
predlagana že leta 2012, kar kaže na to, da jih države članice niso izvajale;

5. poziva Komisijo, naj v naslednjem letnem pregledu rasti izpostavi vprašanje podrobnejših 
smernic politike o zmanjševanju neenakosti med spoloma, zlasti smernic o zmanjševanju 
razlik v plačah in pokojninah, o udeležbi žensk na trgu dela ter o premagovanju 
neenakosti med spoloma na trgu dela;

6. poziva Komisijo, naj razvije smernice za sodelovanje deležnikov, naj podpira financiranje 
nacionalnega sistematskega sodelovanja deležnikov v evropskem semestru, pri čemer je 
treba prispevke deležnikov priložiti k nacionalnemu programu reform, in naj organizira 
letne predstavitve skupaj s Parlamentom in z vključitvijo socialnih partnerjev in civilne 
družbe, da se oceni napredek pri doseganju ciljev in ponudi predloge za priporočila za 
posamezne države.
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