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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

– med beaktande av undersökningen Data for the evaluation of the European semester 
process from a gender equality perspective 20121.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera de finanspolitiska 
konsolideringsåtgärdernas konsekvenser för jämställdheten.  Parlamentet ber 
medlemsstaterna att särskilt uppmärksamma jämställdheten inom stabilitets- och 
konvergensprogram och nationella reformprogram, bland annat genom att säkerställa att 
programmen omfattar transparenta beskrivningar av de beräknade inkomsternas och 
utgifternas konsekvenser för jämställdheten.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa könsuppdelade nationella mål 
för Europa 2020-strategin. Parlamentet uppmanar kommissionen att dela upp uppgifterna 
per kön så att framstegen när det gäller Europa 2020-startegins huvudmål och 
motsvarande nationella mål kan följas upp, och att vid behov fastställa kompletterande 
könsspecifika indikatorer.

3. Europaparlamentet är bekymrat över att de nationella reformprogrammen saknar 
övergripande och systematiska strategier för att främja jämställdheten i förbindelse med 
anställning, social integration, utbildning, forskning och innovation. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer för medlemsstaterna så att detta kan rättas 
till i förbindelse med den europeiska planeringsterminens framtida cykler.

4. Europaparlamentet välkomnar de landsspecifika rekommendationerna att förbättra 
barnomsorgen, avskaffa de hinder som gör det mindre attraktivt för andraförsörjare att 
arbeta, harmonisera den lagstadgade pensionsåldern för män och kvinnor, öka 
möjligheterna att förena arbete och familjeliv och avskaffa de könsrelaterade 
pensionsklyftorna. Parlamentet är oroat över att många av dessa rekommendationer redan 
framfördes 2012, vilket visar på ett bristande genomförande i medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin kommande årliga tillväxtöversikt ta 
upp frågan om specifika politiska riktlinjer för att minska orättvisorna mellan könen, vilka 
framför allt skulle inbegripa riktlinjer för att avskaffa könsrelaterade löneskillnader och 
pensionsskillnader, öka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden och bekämpa 
könssegregering på arbetsmarknaden.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla riktlinjer för involveringen av 
berörda parter, att ekonomiskt stödja en systematisk involvering av nationella parter i den 
europeiska planeringsterminen med krav på att de berörda parternas bidrag ska bifogas de 
nationella reformprogrammen och att tillsammans med parlamentet och med deltagande 
av arbetsmarknadens parter och civilsamhället anordna ett årligt möte för att utvärdera 

                                               
1 Europaparlamentets utredningsavdelning.
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framstegen när det gäller genomförandet av målen och lägga fram förslag till 
landsspecifika rekommendationer. 


